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რექტორის მისალმება 

ძვირფასო მეგობრებო,  
დღეს, მეორედ  ვმასპინძლობთ საერთაშორისო კონფერენციას, რომლის 
მთავარი თემა „ჯანმრთელობა და სპორტია“. მასში მსოფლიოს 13 
ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს.თანამედროვე ეპოქაში, როცა 
ინფორმაციისმოძიებისა და გაცვლის  უამრავი საშუალება არსებობს, ამ 
ტიპის ღონისძიებები არ კარგავენ თავიანთ მნიშვნელობას, როგორც 
სამეცნიეროპრაქტიკული, ასევე ადამიანური ურთიერთობების 
ჩამოყალიბებისა და შემდგომი  გაღრმავების თვალსაზრისით. 

ჩვენი  უნივერსიტეტის სახელით მოგესალმებით  კონფერენციის ყველა მონაწილეს. 
გულითადად მივესალმები იტალიის, ინგლისის, კანადის, ხორვატიის გერმანიის, 
საუდის არაბეთის, საბერძნეთის, ყაზახეთის, სომხეთის, ინდოეთის, პოლონეთის 
წარმომადგენლებს, და აქ განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნო, რომ დღევანდელი 
კონფერენცია განსხვავდება ჩვეულებრივი ფორუმისგან, რადგან მასში მონაწილეობს 
უკრაინის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტის პრორექტორი, 
პროფესორი ვიტალი კაშუბა, ჩვენთვის ეს ფაქტი ორმაგად სასიხარულოა, რადგან, 
პირველი, უკრაინისათვის ამ ძნელბედობის  ჟამს მან შეძლო ამ კონფერენციაზე 
მონაწილეობა და მეორე, ვიტალი კაშუბა გახლავთ ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლის 
კურსდამთავრებული. ვუსურვოთ მას და მთელ უკრაინას ომის რაც შეიძლება მალე 
დამთავრებას. 
 ყველას გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას და წარმატებას სპორტის სფეროს 
შემდგომი განვითარების საქმეში! 
 
რექტორი, პროფესორი, ჯემალ ძაგანია 
 

 

Greeting Speech of the Rector 

Dear friends, 
Today, we are hosting an international conference with a “health and sport” as a main topic for a 
second time. Representatives from 13 countries around the world are taking part in it. In the 
modern era, when there are many opportunities for information retrieval and exchange, these 
types of events do not lose their importance, both in terms of establishing scientific and human 
relations and further deepening. 
On behalf of our university, we welcome all the participants of this conference. I warmly 
welcome the representatives of Italy, England, Canada, Croatia, Germany, Saudi Arabia, Greece, 
Kazakhstan, Armenia, India, Poland, and I should especially mention that today's conference 
differs from the usual forum, as it is attended by Vice-Rector of the University of Physical 
Education and Sports of Ukraine, professor Vitaly Kashuba. For us, this fact is doubly gratifying, 
because, firstly, during this difficult time for Ukraine, he was able to participate in this 
conference, and secondly, Vitaly Kashuba is a graduate of our higher education institution. We 
wish him and the whole of Ukraine an end to the war as soon as possible. 
I wish you all peace, health and success in the further development of the field of sports! 
 
Rector, Professor, Jemal Dzagania 
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Abstract 

Physical rehabilitation has a key role in the management of patients with disabilities due to age-

related muscle loss or who suffered catastrophic events such as surgery, trauma, cancer or other 

severe illnesses. All of these instances have in common a period of extended physical inactivity. 

After prolonged bed rest, a number of complications typically occur; the first of which is muscle 

loss that can worsen existing conditions caused by sarcopenia which in turn leads to the loss of 

physical functions. Here we review some of the main strategies adopted by physiotherapists and 

nutrition specialists for the management of physically inactive patients regardless of the causes 

leading to their prolonged bed rest. Biomolecular aspects associated to physical rehabilitation are 

also explored in the context of physical therapy, forest-bathing as well as body self-healing that 

can be facilitated by mechanical stimuli through physiotherapy, but which is also aided by an 

appropriate diet and nature-based therapy.  

Keywords: physical rehabilitation; physiotherapy; biomolecular mechanisms; biotechnology; 

physical inactivity; nutrition. 

Introduction 

Individuals are defined as physically inactive when they spend less than two and half hours 

per week participating in moderately intense activity. A significantly high percentage of the 

general population of the modern Western world falls into this category which is typically due 

to poor lifestyle habits. This lack of exercise can have a whole host of negative impacts on cardio-

vascular functions and metabolism which in turn increases the risk of developing various 

disabilities as people age [1]. 

However, there are several other causes other than simply having a sedentary lifestyle 

which can lead to involuntary physical inactivity including prolonged post-operative 

hospitalization, trauma, and cancer [2-5]. Among them, cancer is a highly socially relevant disease 

affecting the general population (accounting for 1 in 6 deaths worldwide 

https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-

mailto:giroviel@unina.it
https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2022.html
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figures-2022.html Cancer Facts & Figures 2022, accessed on May 3rd, 2022) but which can also 

impact the ability of its survivors to partake in physical activity. This is the case for adult survivors 

of childhood acute lymphoblastic leukemia which have been reported as less likely to be active 

than the wider population [5].  

After a period of prolonged bed rest, a number of complications may typically occur; the 

first of which is muscle loss that can worsen existing conditions caused by sarcopenia which in 

turn may lead to disabilities, especially among the elderly [6]. In this context, physical 

rehabilitation is a first-line treatment strategy for patients with a history of physical inactivity 

and consequent loss of physical functions. The role of physiotherapists in sustaining the body’s 

self-healing capability is clearly fundamental and should be accompanied by a correct diet 

(including high-quality protein intake aiming i.e. at limiting muscle loss ) and nature-inspired 

practices which can have beneficial effects such as stimulating the immune system and shortening 

healing times [6]. 

Objectives 

We aim at summarizing the main strategies that can be adopted for the management of 

physically inactive patients regardless of the causes leading to prolonged bed rest. Other goals for 

this review include the discussion of some biomolecular mechanisms associated to physical 

rehabilitation, as well as the role of physiotherapy, together with an appropriate diet and nature-

based therapies such as forest-bathing in promoting the body’s ability to self-heal.  

Materials and methods 

We explored the recent scientific literature relating to themes reported in the Objectives 

section, as well as the keywords ‘physical rehabilitation; physiotherapy; biomolecular 

mechanisms; biotechnology; physical inactivity; nutrition’. To this purpose, we used scientific 

search engines such as, PubMed and Google Scholar. In our search we excluded retracted 

publications and non-English articles. 

Results and Discussion 

Progression of aging, especially in individuals with a sedentary lifestyle, but also in those 

who have experienced catastrophic events such as injury, cancer or other severe diseases, may 

determine prolonged physical inactivity (Figure 1) that is associated to protein catabolism and 

consequent loss of lean body mass typical of sarcopenia. [7] This is due to the chronic imbalance 

between the new synthesis of muscle proteins and their breakdown which is experienced during 

a period of physical inactivity coupled with the presence of illness or trauma which may also 

significantly accelerate the rate of muscle protein catabolism. [7] 

The physiotherapist’s role in treating sarcopenia is clearly fundamental (Figure 1) as 

patients, including older adults, with sarcopenia can significantly benefit from a mixed exercise 

program even for periods as short as 14 days by improving their gait speed and other day to day 

activities [8]. An adjunct to physiotherapy is massage which has an important role in sports 

performance and rehabilitation[9] and may also sustain the body’s self-healing capability after 

traumatic events[10].  

From a biomechanical point of view, the human body continuously regenerates thanks to 

the action of adult stem cells; undifferentiated elements possessing the unique ability to self-

renew or differentiate to maintain the integrity of the different tissues. Their interaction with the 

extracellular matrix is crucial in influencing the mechanical properties, such as cytoskeleton 

plasticity and remodelling, involved in wound healing. It is well known that mechanical and 

https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2022.html
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physical stimuli are able to modulate stem cells fate in their own niche, and improve intrinsic 

body self-healing abilities, without the need for more invasive interventions such as stem cell 

transplantation [11]. Artificially stimulated secretion of growth factors from bone marrow 

mesenchymal stem cells (BM-MSCs) may regulate the inflammatory environment by inhibiting 

the expression of M1 macrophages and promoting the expression of M2 macrophages, resulting 

in enhanced wound healing [12].  

As for the importance of nutrition in healing after traumatic events and slow sarcopenia, a 

correct diet revealed a first-line strategy to prevent muscle catabolism and promote the anabolism 

processes in bed rest studies conducted on healthy volunteers [7]. These studies revealed the 

importance of dietary-derived amino acids as prerequisites for inducing the synthesis of muscle 

proteins in the individuals examined. Amino acid supplementation and a high-quality protein 

intake of 25-30 g with each meal [6] are crucial in the maintenance of muscle mass during 

medically mandated and age-related physical inactivity.[7] 

Another aspect worth mentioning is the importance of spending time in nature to accelerate 

healing after trauma. Forest bathing in particular is a nature-inspired practice which is gaining 

scientific interest for its many important therapeutic applications for human health, both mental 

and physical[13]. The benefits mostly stem from inhalable compounds that can have invigorating 

effects on the immune system [13]. Interestingly, some plant-derived volatile organic compounds 

(VOCs), such as terpinolene and α-phellandrene, were also found to contribute in vitro to wound 

healing by attenuating inflammation and oxidative stress [14]. Forest bathing, or forest therapy, 

sessions could also be tailored to the specific causes of inactivity whether it be depression or 

cancer [15]. Regardless of the underlying issue, spending time mindfully immersed in nature 

inhaling and absorbing biogenic VOCs through sebaceous glands on the skin lowers cortisol levels 

and boosts the body’s ability to heal [16]. 

 

Figure 1 Schematic representation of the main issue (complications of multicausal physical 

inactivity) and the main patients’ management strategies described in this review 
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Conclusion 

Physiotherapists play a fundamental role in the management of physically-inactive patients 

whose functional loss may stem from a multitude of circumstances such as surgery, trauma, 

cancer, aging and a sedentary lifestyle. The common denominator for all of these circumstances 

is of course a lack of physical activity. Prolonged hospitalization or bed rest after trauma may 

cause debilitating complications associated to muscle loss, or sarcopenia, which in turn lead to 

the loss of physical functions and in some cases physical disability. Physiotherapists, nutrition 

specialists as well as nature-inspired therapists should work together for the holistic management 

of such patients regardless of the etiology leading to their prolonged physical inactivity. 

Numerous proteins, and especially growth factors, are involved in the adult stem cell-mediated 

biomolecular mechanisms associated to regeneration. Physiotherapy which includes exercises of 

moderate intensity, an appropriate diet rich in high-quality nutrients (especially high-quality 

proteins) and nature-based therapy such as forest-bathing with exposure to biogenic volatile 

organic compounds, can all combine to further aid in the rehabilitation process.  
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The search for ways to preserve and develop the nation, its health, labour and reproductive 

sufficiency should be addressed to pedagogical community, which is increasingly getting aware 

of its responsibility for physical, social and psychological well-being of future generations [10, 

11]. Significant reserve in this regard is seen in physical culture and sports rehabilitation, i.e. the 

system of activities developed by means of physical exercises to restore a person's health and those 

physical culture and sports aimed at recovery and compensation of functional body capabilities, 

as well as improving person’s physical and psychological condition – as stated in the Law of 

Ukraine “On Physical Culture and Sports”, Article 1 [3]. 

The Decree of the President of Ukraine as of August 24, 2020 № 342 “Issues of Development 

of National System of Physical Culture and Sports Rehabilitation for War Veterans and Their 

Family Members, Families of Deceased War Veterans" has approved the "National Strategy for 

Physical Culture and Sports Rehabilitation for War Veterans and Their Family Members, 

Families of Deceased War Veterans". The purpose of this strategy is to create conditions for the 

formation and further development of a national system of physical culture and sports 

rehabilitation for war veterans and their family members, families of deceased war veterans [8]. 

Progress of science and technology, socio-economic and cultural changes in society 

actualize the task of training highly qualified and competitive specialists in physical culture and 

sports rehabilitation, given that the search for optimal ways to train highly qualified specialists 

that will have a sufficient level of competitiveness in the labour market has turned out to be one 

of the most significant issues for contemporary higher education [4]. 

Over the past twenty years the staff of the Department of Kinesiology and Physical Culture 

and Sports Rehabilitation of the National University of Ukraine on Physical Education and Sport 

(NUUPES) has accumulated a significant amount of scientific knowledge (with 3 doctoral and 20 

PhD theses defended), four textbooks prepared, more than ten monographs published; the latter 

consider the restoration of human motor function, the functional capabilities of human body 

aimed at improving physical condition at different stages of ontogenesis by means of physical 

culture and sports [4]. 

At NUUPES starting from 2020 academic year a specialization/major “Physical Culture and 

Sports Rehabilitation” (field of knowledge: 01 Education / Pedagogy) has been launched within 

the first (Bachelor's) degree of higher education – educational and professional program in the 

specialty 017 Physical Culture and Sports; as well as a specialization/major “Physical Culture and 

Sports Rehabilitation” (field of knowledge: 01 Education / Pedagogy) has been launched within 

the second (Master's) degree of higher education – educational and professional program in the 

specialty 017 Physical Culture and Sports.   

Given the above, special importance is given to scientific developments related to: 

mailto:kashubavo@gmail.com
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✓ development of theoretical schemes and models for organizing and conducting research in 

the field of physical culture and sports rehabilitation; 

✓ screening-assessment of individual’s motor skills and development of technologies for 

improvement of their physical qualities; 

✓ arrangement of monitoring for the state of human body spatial organization and health state 

of various socio-demographic and age groups; 

✓ determining individual peculiarities of human psychomotor skills; 

✓ diagnostics of the state of person’s musculoskeletal system (MSS), development of modern 

technologies and means for recovering from these disorders; 

✓ development of innovative technologies of adaptive physical recreation; 

✓ substantiation of organizational and pedagogical conditions for the development of physical 

culture and sports rehabilitation in megacities and other territorial communities; 

✓ design of recreational, health-enhancing and health-forming technologies for different 

population groups; 

✓ designing preventive measures in the field of physical culture and sports rehabilitation; 

✓ development of innovative technologies for social adaptation and improving the physical 

condition of persons with disabilities; 

✓ design of information and communication technologies in practical and scientific activities 

in the field of physical culture and sports rehabilitation; 

✓ development of technologies of physical culture and sports rehabilitation for elderly people; 

✓ development of technologies aimed at solving problems of ergonomics in physical culture 

and sports rehabilitation; 

✓ analysis of needs, values, motivation for having a healthy lifestyle among people with 

disabilities, determining their compliance with the current stage of social development, 

humanistic ideals of world culture, search for effective ways to form the foundations of a 

healthy lifestyle for the above contingent; 

✓ development of technologies for mastering motor activities by people with health issues 

(including people with disabilities) that allow them to implement vital and professionally 

important skills, recreation and switching from basic household and professional activities, 

health effects on the human body, extreme and creative types of health-improving motor 

activity; 

✓ development of technologies for recovery and prevention of human body dysfunction by 

means of physical culture and sports rehabilitation targeting war veterans and their family 

members, families of deceased war veterans; this is implemented through timeliness, 

continuity and complexity of rehabilitation measures; 

✓ development of technologies for effective restoration of physical, psychological and social 

functions of war veterans for their further return to military service or their social and 

labour adaptation by means of physical culture and sports rehabilitation, implementation 

of measures to rehabilitate veterans' families, families of deceased war veterans; 

✓ development of approaches aimed at involving war veterans and their family members, 

families of deceased war veterans in physical culture and sports rehabilitation, 

resocialization, gaining new knowledge and competencies to ensure their economic 

independence, transforming a healthy lifestyle into everyday practice [4]. 

Obviously, scientific research in which physical culture and sports rehabilitation is seen 

from the point of view of understanding the person’s bio-sociocultural essence can be of a 
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fundamental nature. This allows us to combine different views into a systematically constructed 

concept that characterize its essential characteristics in substantive, structural, functional, value 

and activity aspects, achieving a deeper socio-cultural understanding of its integrative, spiritual 

and physical essence [5, 6, 9]. 

As an example, below are a number of scientific developments made recently at the 

Department of Kinesiology and Physical Culture and Sports Rehabilitation of NUUPES. 

The methodological basis of N.M. Honcharova's research [1, 2] has been the dialectical laws 

of social phenomena and processes development, consideration of physical education process as 

part of a higher order – a healthy lifestyle – and adaptation of accumulated knowledge to the real 

conditions of Ukraine in modern historical stage of its development, as well as philosophical 

views on humanism – a system of views on human as the highest value, characterized by the 

following features, namely respect for freedom and dignity of every person; taking into account 

the interests, needs and individual characteristics of each person; human well-being; providing 

people with equal opportunities for personal development and self-improvement; high moral 

relations among people. 

Thorough analysis of scientific and methodological literature and current trends in the 

development of practical activities for the formation of children's health has become the basis for 

substantiation and development of the author's concept of health technologies applied in the 

process of physical education for primary school children [1, 2]. In the process of concept 

substantiation, the specialist [1, 2] has identified three vectors of scientific thought – the 

prerequisites for the concept development (social, biological, personal). The functioning of the 

proposed concept has been considered through the definition of conceptual approaches (systemic, 

synergetic, activity, dialectical, personality-oriented, differentiated, axiological, participatory, 

sociocultural, competence, environmental, integrative), conceptual foundations (goals, 

objectives, implementation methods, methods, methods). The components of the developed 

concept have been health-forming technologies for primary school children, which were 

integrated into the structure of the physical education process for primary school children [1, 2]. 

The practical implementation of the developed concept is contained in health-promoting 

technologies, the content of which has been determined in accordance with the approaches to 

the basic stages of planning health-promoting activities. The proposed technologies are 

implemented in three successive stages: adaptive-preparatory, main, final [1, 2]. The functioning 

of technology has been determined by the key provisions that defined the areas of activity in 

accordance with the characteristics of the primary school children’s body and areas of children's 

health formation in the process of physical education. The programs of classes within the 

implementation of technologies have consisted of five components, including adaptive, 

epistemological, axiological, operational-activity, control ones [1, 2]. The implementation of the 

developed concept has been considered on the example of the predominant use of active tourism. 

Means of active tourism in the process of physical education of primary school children have 

significant health potential for children, the formation of values in health, experience of social 

interaction in the tourist group [1, 2]. 

Methodology of scientific research by N. L. Nosova [7] has been determined by the 

transformation of an array of theoretical and empirical knowledge about the process of 

rehabilitation for children with functional disorders (muscular-skeletal system), its 

algorithmization at a high level of functioning, integrity from the standpoint of theoretical 

principles and practice unity. 
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The specialist [7] has developed a concept of preventive physical rehabilitation of preschool 

children with functional disorders of muscular-skeletal system, which is based on modern 

methodological approaches and aims to improve the functional state of its structure.  The 

components of the concept include prerequisites (biological, clinical, social, personal, 

methodological), purpose, objectives, principles, conditions of its implementation; diagnostic 

vector with its components (axiological, diagnostic, correctional and prophylactic) and 

rehabilitation vector, which includes correctional and prophylactic and criterion-evaluation 

components [7]. The axiological component is aimed at forming a valuable attitude to health in 

general and posture in particular among preschool children and their parents. The diagnostic 

component includes a computer software "Habitus", which allows screening of the biogeometric 

posture profile and analytical methods to determine the biostatic body parameters [7]. The 

information and methodological component provides parents and educators with information on 

the term "posture" and types of its disorders, provides physical rehabilitation specialists with 

guidelines for assessing the level of biogeometric posture profile among 5-6 year-old children, 

acquaints with the specifics of modern methods and control tools, prevention and correction of 

posture disorders, allows creating an individual information database by coping information from 

medical cards with the help of "Posture control database 1.0" software, track the date of the next 

medical examination, monitor the dynamics of posture and support-spring properties of the foot 

and compare them with the results of medical examination. Corrective and prophylactic 

component is aimed at correcting existing functional disorders of muscular-skeletal system 

among preschool children and prevention of its static deformities. The criterion-evaluation 

component allows to characterize the indicators of the functional state of the muscular-skeletal 

system, support-spring properties of the foot, coordination abilities, biostatic indicators of the 

body and life quality among preschool children in the long run [7]. 

 

Keywords: physical culture and sports rehabilitation, methodology, concept. 
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Концепция Health-Related Fitness (H-RF) – физическая подготовленность, 

ориентированная на здоровье людей старшего и пожилого возраста, с 

физиологической точки зрения 
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Академия физического воспитания в Кракове, Польша; Институт возрастной физиологии 

РАО, Москва, Россия 

Введение: Краткие исторические сведения на тему появления концепции H-RF 

В последние примерно 40 лет произошли изменения во взглядах на цели 

осуществления физической активности. Эволюционировало также само понятие 

физической подготовленности, программы ее тестирования и оценки. Физическая 

подготовленность (англ. physical fitness) отчетливей, чем ранее, стала отдаляться от самих 

достижений в действиях (англ. motor performanсe или motor fitness). Известные ученые 

Howley и Franks (1997) отмечают, что физическая подготовленность охватывает сердечно-

сосудистые и дыхательные функции организма, относительную худощавость тела, 

мышечную силу и выносливость, а также гибкость. Эти элементы они признают, как 

непосредственно связанные с более высоким качеством жизни и как имеющие значение в 

предотвращении большинства проблем, связанных со здоровьем. 

Howley и Franks (1997) цель физической подготовленности видят в достижении 

положительного физического здоровья, которое обуславливает низкий риск выступления 

проблем, связанных с заболеваниями, а подготовленность, ориентированная на 

достижения, заключается в способности успешно разрешать ежедневные задачи с 

адекватной тратой энергии, а также удовлетворительное участие в избранных спортивных 

дисциплинах. 

В соответствии с таким пониманием с середины 70-х годов прошлого века изменились 

взгляды на проблему тестирования физической подготовленности, а ее измерение 

направлено на достижение по-другому направленных целей. По инициативе Б. Д. Франкса 

с соавт. (Franks et. al., 1998), В. А. Рестон (Reston, 1980) предложил Н-RF тест AAHPERD 

(American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance). В этот тест вошла 

не только батарея испытаний спортивных достижений (англ. motor–fitness Performance – 

M-FP), но и элементы физической подготовленности, которые по своей сути должны были 

уже с самого начала информировать о здоровье (определение способности систем 

кровообращения и дыхания, данные о составе тела и мышечной силе). Эти изменения в 

тестировании физической подготовленности соответствовали новым тенденциям, 

названным в последствии H-RF. 

Известные ученые Bouchard и Shephard (1994), редакторы одной из наиболее, 

пожалуй, обширной публикации (более тысячи страниц) под названием «Physical Aktivity, 

Fitness and Health», в которой были собраны на то время важнейшие результаты научных 

исследований в этой области, утверждают, что H-RF относится к тем компонентам 

физической подготовленности, которые имеют связь с уровнем состояния здоровья.  

В 90-е годы прошлого века возобновились дискуссии над методологическими 

основами исследования физической подготовленности, над ее структурой, интерпретацией 

результатов и ценностью отдельных тестов. В частности, голландские ученые Kemper и Van 
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Mechelen (1996) обсудили эти же вопросы с европейской перспективы, рассмотрели 

главные этапы в истории использования тестов физической подготовленности и сделали 

вывод, что Европа глубоко начала анализировать эти проблемы с 20-летним опозданием по 

сравнению с США. 

Постепенно ученые отошли от взгляда на физическую подготовленность как на 

совокупность спортивно-моторных достижений и перенесли цели тестирования на 

показатели здоровья и исполнение возможностей в жизни (англ. positive health, total fitness, 

wellness).  Тесты начали создавать с намерением положительной мотивации не только к 

более высоким моторным достижениям вместе с уровнем физической активности, но и в 

плане изменений всего настоящего и будущего стиля жизни (Docherty, 1996; Oja, Tuхworth, 

1995; Howley, Franks, 1997; Osiński, 2018). Важнейшей целью тестов физической 

подготовленности, создаваемых в рамках концепции H-RF, является презентация здоровья, 

а также забота о функциональной работоспособности и хорошем состоянии (англ. well-

being). Речь идет здесь равно как об отдельных индивидах, так и о популяциях, а также о 

предоставлении всем инструментов для оценивания тех аспектов подготовленности, 

которые связаны со здоровьем (Oja, Tuхworth, 1995). 

Используя знания о связи физической активности и физической подготовленности, а 

также их значение для хорошего здоровья, Bouchard и Shephard (1994) к основным 

компонентам подготовленности отнесли: а) морфологические компоненты; б) мышечные 

компоненты; в) сердечно-сосудистые и дыхательные компоненты и д) метаболические 

компоненты (табл.1). 

 

Таблица 1. Компоненты и факторы в рамках концепции «health-related fitness» (Bouchard, 

Shephard, 1994) 

1.Компоненты морфологические 

-отношение массы тела к длине тела 

-состав тела 

- жировая ткань и ее размещение на теле 

- ожирение в районе живота, так называемое висцеральное 

-плотность костной ткани 

-гибкость 

2.Мышечные компоненты 

-мощность (скоростно-силовые возможности) 

-сила 

-выносливость 

3.Моторные компоненты 

-ловкость 

-равновесие 

-координация движений 

-быстрота движений 
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4.Сердечно-сосудистые и дыхательные компоненты 

-субмаксимальная работоспособность 

-максимальная аэробная производительность 

-функциональные возможности сердца 

-функционирование системы дыхания 

-кровяное давление 

5.Метаболические компоненты 

-реакция на глюкозу 

-тест на инсулин 

-жировой и жиропротеиновый обмен 

-характеристика основного окисления 

 

Skinner, Oja (1994) выходят из предположения, что «H-RF» охватывает те компоненты, 

которые имеют положительное влияние на здоровье и те, которые можно совершенствовать 

в результате регулярной физической активности. Их представления приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Компоненты и факторы в соответствии с концепцией «H-RF» (Skinner, Oja, 1994). 

Компоненты Факторы 

1.Морфологические (англ. morphological 

fitness) 

-состав тела 

-строение костной ткани 

2.Мышечно-скелетные (англ. musculo- skeletal 

fitness) 

-мышечная сила и выносливость 

-гибкость 

3.Моторные (англ. motor fitness) -контроль положения тела 

4.Сердечно-сосудистые  

(англ. cardiorespiratory fitntss) 

-максимальная аэробная производ. 

работоспособность 

5.Метаболические (англ. Metabolic fitness) -углеводный обмен 

-жировой обмен 

 

Так понимаемая физическая подготовленность должна являться источником и 

условием полноценной удовлетворительной жизни, а не целью самой в себе.  

В западной литературе последние двадцать-тридцать лет появляются голоса критики, 

касающиеся таких тестов и их батарей, которые создаются без точно определенного 

главного правила и epressis verbis точно определенной основной цели. В особенности речь 

идет о ясном объяснении: тест должен измерять физическую подготовленность и 

достижения (M-FP) или компоненты, связанные со здоровьем (H-RF) (Franks at. al., 1998; 

Safrit, 1990; Osinski, 2013, 2018; и др.).   

В современных батареях тестов «Н-RF» во внимание принимаются прежде всего 

стандарты, основанные на достижениях, определяемых с точки зрения потребностей 

здоровья и общего хорошего состояния (Cooper Institute for Aerobics Research, 1987; 

American Alliance, 1988; Manitoba Education, 1989; Safrit, 1990; Oja, Tuхworth,1995; Osinski, 

2018; и др.). 

Вопрос на эту тему сформулировали Oja, Tuхworth (1995): как много нужно 

физической подготовленности для хорошего здоровья? Сами названные авторы замечают, 
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что ответ на этот вопрос не так прост. Речь идет здесь как о повышенной адекватности 

функциональных возможностей, так и о предупреждении выступающих заболеваний. К 

сожалению, используемые до настоящего времени критерии физической 

подготовленности основаны в значительной мере на произвольной основе (арбитрально), 

что объясняется авторами (Oja, Tuхworth, 1995; Docherty, 1996; Howley, Franks, 1997; 

Osinski, 2018; и др.) недостаточностью объемных и достоверных эмпирических 

исследований в этой области. 

Таким образом, исходя из концепции H-RF возникает вопрос: какие аспекты 

физической подготовленности должны быть включены в батарею тестов?  На основании 

научно установленных знаний о связях физической активности и физической 

подготовленности, и их роли для здоровья взрослых и пожилых людей Bouchard и Shephаrd 

(1994) в число основных компонентов физической подготовленности в соответствии с 

концепцией H-RF включили: 1) морфологический; 2) скелетно-мышечный; 3) моторный; 

4) системы кровообращения и дыхания и 5) метаболического обмена.  В литературе имеется 

попытка редукции этих компонентов в три группы: а) компоненты аэробных функций; б) 

компоненты скелетно-мышечной системы; в) компоненты состава тела (Short, 2000). Как 

отмечает, однако, известный польский кинезиолог Веслав Осиньски (Osinski, 2013, с. 75) 

имеется пока недостаточно фундаментально установленных данных, касающихся 

определения необходимого уровня того либо другого компонента физической 

подготовленности, определяющего состояние положительного здоровья лиц разного 

возраста. 

Цель: представление избранных научно установленных результатов исследований о 

значении выделенных компонентов физической подготовленности согласно концепции H-

RF, связанных с состоянием здоровья взрослых и пожилых людей. 

Методы исследований: анализ и обобщение результатов зарубежных источников. 

 

Результаты исследования 

1. Морфологический компонент. Во многих научных работах многократно показано, 

что несоответствующий уровень некоторых морфологических элементов ассоциируется не 

только с большей заболеваемостью, но и с показателями смертности. 

Самым простым и популярным показателем в оценке строения тела в качестве 

элемента H-RF является Body Mass Indeх (BMI), определяемый как отношение массы тела 

(в кг) к квадрату длины тела (в метрах). Есть доказательства, что в случае взрослых лиц как 

излишне высокий (более 25), так и излишне низкий (менее 18,5) показатель BMI 

свидетельствует о связи с заболеванием и с повышенной смертностью, а также говорит о 

недостаточной физической подготовленности (Shephard, 1997).  В то же время у взрослых 

лиц с незначительным излишним весом, т.е. если показатель BMI находится в пределах 25,0 

-29,9 кг/ м2, установлен самый низкий показатель смертности в этом возрасте. В других 

разработках встречается точка зрения, что лучше всего удерживать показатель BMI между 

25,0-27,0. В таком случае человек лучше всего предохраняется от остеопороза (Osinski, 

2013). Однако высокий показатель BMI (более 30,0) сосуществует с нарушениями 

терпимости на глюкозу и гиперлипидемию, гиперинсулинемию, повышенное давление и 

заболеваниями системы кровообращения (Bouchard et. al., 2007). 

Вторым элементом называют размещение жира на теле. Данные многих исследований 

свидетельствуют о том, что место распределения жира в организме может выступать в 
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качестве существенного показателя риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и 

метаболических расстройств по сравнению с общей величиной ожирения (Despres et. al., 

1990). Bouchard и  Shephard (1994) в свою очередь подчеркнули высокое негативное 

значение кожно-жировых складок на туловище и на животе (висцеральное ожирение). Их 

значительная величина коррелирует с инсулино-сопротивляемостью, 

гиперинсулинемией, жировым профилем и повышенным кровяным давлением. Излишнее 

ожирение верхней части тела повышает риск преждевременной смерти у лиц обоего пола 

(Osinski, 2013). 

Третий элемент – минеральная плотность кости. Известно, что она снижается по мере 

возраста. Особенно заметно эта проблема выступает у женщин в период после менопаузы, 

когда повышается возникновение остеопороза и возрастает риск перелома костей. В 

исследованиях установлено, что перелом шейки бедра способствует увеличению 

смертности на 12-20 % в ходе первых 4-8 месяцев после менопаузы. Заметно возрастает 

также число других заболеваний. Факторами риска появления остеопороза являются 

наследственные факторы, недостаточные физические нагрузки, снижение уровня 

экстрогенов, диета с низким содержанием кальция и низкий уровень физической 

активности, в том числе в период детства и юности (Osinski, 2013). 

2. Скелетно-мышечный компонент.  Установлено, что существует высокая связь 

снижающейся силы у лиц старшего возраста от совершаемой недостаточной ежедневной 

двигательной активности (Buskirk и Segal,1989). Обнаружена связь тренируемости 

скелетных мышц с сохранением до позней старости независимости в поведении и общей 

кондиции. Мышечная сила является важным элементом, от которого зависит выполнение 

многих заданий особенно у лиц после 50 лет. После этого возраста сила, как правило, 

начинает снижаться на 15-20% в каждой очередной декаде (Shephard, 1997). Сниженный 

уровень силы мышц может проявиться во время таких действий, как ходьба по ступеням 

лестницы, вставание со стула или выход из ванны после мытья. В больших 

репрезентативных исследованиях, в которых принимало участие более 6000 лиц старше 70 

лет, у 26% из них наблюдались трудности с преодолением нескольких ступенек, 31% имел 

проблемы с несением тяжестей (4,54 кг), а 36% лиц имели заметные трудности с 

преодолением пешком расстояния в несколько сотен метров (Szeklicki, 2007). Особенно 

явно на успешность выполнения всевозможных заданий влияет снижение силы нижних 

конечностей. 

Удержание соответствующего уровня силы и мышечных функций имеет также 

большое значение для снижения риска падений, с которыми связаны, нередко, серьезные 

травмы у людей старшего и пожилого возраста. Соответствующий уровень силы мышц 

предохраняет кроме этого от ослабления кондиции костей, влияет на улучшение 

утилизации глюкозы, способствует удержанию на соответствующем уровне мышечной 

ткани, коррелирует с закаленностью организма и предупреждает ожирение (Haskell, 

Phillips, 1995). Установлено уменьшение риска выступления болей позвоночника в нижней 

его части в связи с соответствующим уровнем силы мышц туловища (Frymoyer Cats-Baril, 

1987). 

Гибкость, как правило, также входит в число тестов концепции H-RF. Сниженный 

уровень подвижности в суставах может нарушать основные функции, обеспечивающие 

необходимую мобильность и выполнение элементарных действий, совершаемых 

человекам ежедневно, таких как сгибание, наклоны, дотягивание до предметов, ходьба или 
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поднимание по лестнице, одевание и другие действия самообслуживания. Riihimaki (1991) 

показал, что ограниченная подвижность позвоночника, как правило, сопровождается с 

риском появления болей в нижней части спины, а у лиц пожилого возраста она также 

увеличивает число падений.  В целом, однако, следует согласиться с выводом Osinskego 

(2013) о том, что к настоящему времени собрано пока недостаточно информации, 

обосновывающей значение гибкости для здоровья и физических достижений. Кроме этого 

следует помнить, что чаще всего используемый тест «на гибкость» - наклон вперед из 

положения сед (англ. sit-and-reach) - не оценивает гибкость в целом, а только один из ее 

аспектов.  Сомнительно тоже, в какой мере в такого типа измерениях имеется возможность 

разделить значение строения костей и суставов, силу и растяжение мышц, подготовку 

организма, а также мотивацию и сопротивляемость боли (Osinski, 2013). 

3. Моторный компонент. Этот компонент охватывает такие качества как ловкость, 

равновесие, быстрота движений и координация. В общем считается, что значение этих 

элементов с точки зрения потребностей ежедневной жизни лиц старшего и пожилого 

возраста в комплексе свойств положительного здоровья может быть особенно значимо. 

Говорится при этом о таких двигательных возможностях индивида, когда он выполняет 

действия типа входа в автобус, успешный переход улицы, быстрое вставание с кресла для 

слушания телефона, вхождение в ванну, домашние работы.  Эти качества (способности) 

обуславливают также успешное участие в рекреационных играх и разных видах спорта.  

Имеющиеся исследования говорят, однако, что ловкость, равновесие, быстрота движений 

и координация с возрастом снижаются в разном темпе, похоже как это происходит с общей 

физической кондицией, и что физические упражнения являются существенным 

элементом, позволяющим удерживать эти качества на соответствующем уровне.  В 

некоторых случаях низкая физическая готовность и сопровождающие ее продолжительные 

заболевания ограничивают возможность участия в организованных формах программ 

физической активности. 

Показано, что у лиц с исключительно низкой физической подготовленностью 

показатель смертности в 8 раз больший, чем у людей с оптимальным ее уровнем (Ekelund 

et. al., 1988). Сообщается о значении равновесия тела и успешности ходьбы у женщин в 

период, когда выступает у них распространенный постменопаузальный остеопороз (Sattin, 

1992). Низкий уровень физической подготовленности выступает здесь в качестве важного 

фактора, объясняющего риск падений и частых сложных переломов костей.  Тестируя этот 

компонент, предлагается учитывать еще дополнительно уровень времени реакции и 

зрительно-двигательной координации, а также успешность осуществления локомоций 

(Osinski, 2013). Среди факторов H-RF в области моторного компонента выделят также 

контроль внешнего положения тела (Bouchard   Shephard, 1994). Этот компонент 

рассматривается как комбинация равновесия, координации, психического контроля и 

нейромышечной быстроты.  Сообщается, что контроль внешнего положения тела 

нарушается у лиц с болями позвоночника в его верхнем и нижнем отделе.  Кроме болей 

позвоночника на внешнее положение тела может влиять также низкий уровень некоторых 

двигательных умений (West-Wood et. al., 2010). 

4. Компонент сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  В принципе все 

теоретики признают этот компонент в качестве главного элемента в концепции H-RF. 

Способность выполнять нагрузки субмаксимальной интенсивности (англ. submaхimal 

eхercise capacity) и выносливость рассматриваются как терпимость организма выполнять 
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усилия малой мощности, но длящихся длительное время. Эти способности зависят от 

системы доставки кислорода, как и составляют эффект, охватывающий утилизацию 

кислорода и ресинтеза АТП, успешности процессов терморегуляционнных, а также других 

физиологических и метаболических факторов. Особа, имеющая низкий уровень 

способности выполнять работу субмаксимальной интенсивности, быстрее устает и 

сталкивается с проблемами по выполнению нормальных ежедневных заданий (Bouchard, 

Shephard,1994; Tinetti et. al., 1986). Минимальный уровень выносливости в возрасте 65 лет 

+ составляет преодоление дистанции в 1 км в течение 12 мин (тест Купера, 1968). 

Измерение максимального потребления кислорода (МПК, англ. VO2 maх) является 

также важным элементом, используемым в диагностике лиц пожилого возраста, 

продолжительно болеющих и у инвалидов. Многие лица старшего и пожилого возраста 

отличаются низким уровнем МПК, находящимся ниже необходимого минимума для 

выполнения ежедневных обязанностей и возможности осуществления своей 

производственной деятельности, а также для сохранения индивидуальной независимости 

существования. В эффекте у таких лиц наблюдается сниженное чувство качества жизни. 

Оптимальный уровень физической работоспособности для 65-70 - летних мужчин – 

это максимальное потребление кислорода, находящееся в границах 35-40 мл/кг/мин. 

Снижение его до уровня 13 мл/кг/мин говорит о том, что такой индивид уже не в состоянии 

выполнять основные ежедневные действия и удерживать независимый способ личной 

жизни (Shephard, 1997). 

Установлено, что необходимый уровень МПК для сохранения относительной 

жизненной независимости от окружающих должен находиться в пределах 15-18 мл/кг/мин 

(Oja, Tuхworth, 1995).  Подтверждено, что аэробные усилия и способность осуществлять 

сосудистые и дыхательные функции оказывают положительное влияние на всю сердечно-

сосудистую систему (Tinetti et. al., 1896). Одновременно во многих исследованиях 

установлена связь между низким уровнем способности сосудисто-дыхательных функций и 

выносливости со склонностью к повышенному давлению, инсулино-независимому 

сахарному диабету, ожирению, а также некоторых проявлений рака (Bouchard et. al., 2007). 

У лиц после 30 лет показатели МПК уменьшаются на 5-10% каждые 10 лет (Bouchard, 

Shephard, 1994). В результате у лиц, достигших 70-летнего возраста, дыхательная 

работоспособность составляет около 50% от максимальных возможностей. Максимальная 

аэробная мощность связана со многими показателями здоровья (Blair et. al., 1989), а 

особенно низкие ее показатели (МПК) указывают на заболевания сердечно-сосудистой 

системы. Установлено также, что систематическая физическая активность оказывает 

положительное влияние в случае как излишне высокого, так и излишне низкого кровяного 

давления (Shephard, 1997). 

5. Компонент метаболического обмена. Этот компонент отражается в 

соответствующем действии гормонов, особенно инсулина, в нормальном углеводном 

обмене в крови и тканях, а также в жировом метаболизме. Установлено, что риск смерти 

увеличивается по мере роста уровня гликемии (Kohl et. al., 1992). Рекомендуются 

специальные программы упражнений низкой интенсивности длительные по времени, 

которые могут улучшить контроль глюкозы в крови, особенно у лиц, у которых такой 

контроль ослаблен. Регулярная физическая активность влияет также на жировой обмен, 

снижает общее количество холестерина, фракции LDL холестерина и триглицеридов, а 

также влияет на рост фракции HDL холестерина (ВОЗ, 2002). Тем самым, снижается риск 
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склероза сосудов, а также болезни сердца. Эти положительные изменения в жировом 

обмене наблюдаются даже тогда, когда усилие бывает настолько низким, что не влияет на 

рост МПК (Tinetti et. al., 1986). Кроме того, важным показателем успешного метаболизма 

является отношение жиров к окисленным углеводам.  Это важно, как во время отдыха, так 

и вовремя субмаксимальных усилий.  Утверждается, что сильнейшее окисление жиров 

может быть желаемо с точки зрения удержания соответствующей физической 

подготовленности, спортивных достижений и массы тела (Bouchard et. al., 2007).  

 

Рекомендации 

Таблица 3. Необходимый уровень физической активности для лиц старше 65 лет (American 

College of Sport Medicine, 2007). 

- 30 мин умеренной физической активности в течение 5 дней в неделю или вместо нее 20 

мин энергичная/ интенсивная физическая активность 3 раза в неделю, или суммарная 

физическая активность 30 мин, распределенная минимально по 10 мин в течение дня; 

- 8-10 силовых упражнений (8-12 повторений) минимально 2-3 раза в неделю; 

- упражнения на поддержание гибкости тела (stretching), лучше ежедневно по 5- 10 мин; 

- упражнения «на равновесие» (для предупреждения остеопороза и падений), лучше 5 

мин ежедневно. 

 

Имеются разработки и рекомендации о физической нагрузке (усилиях) лиц старшего 

и пожилого возраста с различными заболеваниями: излишней массой тела, с заболеваниями 

сахарным диабетом, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, для 

профилактики остеопороза и др. (см. обзоры: Mynarski, 2012; Osinski, 2013; и др.). 

Для общей оценки интенсивности физических нагрузок (усилий) широкое 

распространение получил показатель величины метаболических изменений организма – 

МЕТ (англ. metabolic equivalents). МЕТ является показателем, который информирует об 

индивидуальном темпе метаболических изменений во время усилий по отношению к тем 

же показателям, которые имеют место во время отдыха. Один МЕТ – это метаболический 

эквивалент, соответствующий расходу энергии человека во время спокойного сидения на 

стуле (поглощение кислорода около 3,5 мл/кг/мин=1 ккал/кг/час=0,17 ккал/кг/мин. 

Многократность МЕТ –это мера интенсивности физического усилия (нагрузки). 

Требования, касающиеся уровня физической активности, являются весьма разными 

между исследованными индивидами того же самого возраста и пола. Интенсивность 

предпринимаемой физической активности в большой степени зависит от приобретенного 

ранее индивидуального опыта и актуального уровня физической подготовленности. 

В 2009 г. ВОЗ подчеркнула, что: 

1. Умеренная физическая активность – это усилия в 3-6 МЕТ (число израсходованных 

калорий в 3-6 раз выше, чем во время сидения). Типичные формы движений: быстрая 

ходьба, танец, работа в саду, работа по дому, традиционная охота или сбор ягод, грибов и 

т.п., активное совместное с детьми включение в игры и занятия спортом, прогулки с 

собакой, простые строительные работы, перенос товаров до 20 кг. 

2. Высокая интенсивность во время физической активности –это усилия выше, чем 6 

МЕТ. Во время таких усилий заметно усиливыается число и глубина вдохов-выдохов, 

значительно увеличивается ЧСС. Примерные формы ФА: бег, очень быстрая ходьба, езда 
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на велосипеде в высоком темпе, аэробика, быстрое плавание, спортивные игры, тяжелые 

физические работы, например, копание земли, перенос на расстояние предметов более 20 

кг. 

 Только 13% лиц в возрасте 65-74, 6% в возрасте 75-84 и едва 3% в возрасте 85+ лет 

предпринимают интенсивные занятия физическими упражнениями в течение 20 мин три 

раза в неделю (Center for Disease Control end Prevention, 2007). 

Таблица 4.  Классификация интенсивности нагрузок во время физической активности 

(Drygas et.al., 2003; с сокращениями) 

Интенсивность % МПК, 

% Мах 

ЧСС 

% от 

мах ЧС 

Шкала 

Борга, 

балл 

МЕТ у здоровых 

взрослых, в годах 

65-79 80 + 

Очень легкая < 25 < 30 < 9 < 2,0 < 1,25 

Легкая 25-44 30-49 9-10 2,0-3,5 1,26-2,2 

Умеренная 45-59 50-69 11-12 3,6-4,7 2,3-2,95 

Высокая 60-84 70-89 13-16 4,8-6,7 3,0-4,25 

Очень высокая > 85 > 90 > 16 > 6,8 > 4,25 

Максимальная 100 100 20 8,0 5,0 

 

В осуществлении программы физической активности с лицами старшего и пожилого 

возраста, направленной прежде всего на улучшение аэробных возможностей, одной из 

главных задач, стоящих перед инструктором (педагогом), является научение упражняемого 

субъективной оценке состояния собственного утомления во время упражнений. В этом 

плане наиболее принятой является оценка воспринимаемого утомления по шкале Борга 

(Borg, 1998). 

 

Таблица 5.  Шкала Борга, используемая в субъективной оценке интенсивности аэробного 

усилия (нагрузки) (Borg, 1998). 

 

Шкала интенсивности Уровень вопринимаемого усилия 

6 Практически без усилия 

7-8 Крайне легкий 

9 Очень легкий 

10-11-12 Легкий 

13 Умеренно тяжелый 

14-15-16 Тяжелый 

17-18 Очень тяжелый 

19 Крайне тяжелый 

20 Максимальный 
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Принято, что непосредственно после разминки здоровые лица старшего возраста 

должны ощущать, что их физическое усилие не переходит границу в 9-10 баллов по шкале 

Борга. В то же время у лиц с низким уровнем физической подготовленности это усилие 

распределяется в границе в 7-9 баллов. Во время всей основной части занятия (тренировки) 

усилия не должны никогда переходить границу в 13-14 и 11-12 баллов, соответственно для 

лиц старшего возраста с нормальным и низким уровнем физической подготовленности. 

 

Выводы 

1. Научных, строго установленных данных о том, каков уровень состояния выделенных 

компонентов физической подготовленности согласно концепции Health-Related 

Fitness у лиц старшего и пожилого возраста 65-100 лет у различных стран Европы, 

Америки, Азии пока не имеется. 

2. В связи с увеличением возраста выхода на пенсию граждан многих европейских 

государств целесообразно организовать, собрать и проанализировать результаты 

исследования по состоянию основных компонентов физической подготовленности Н-

RF лиц, входящих в данную возрастную категорию.   

3. В будущем целесообразно провести исследования по сопоставлению уровня 

морфологического, скелетно-мышечного, моторного и метаболического 

компонентов, а также компонента сердечно-сосудистой и дыхательной систем у лиц 

старшего и пожилого возраста, проживающих в разных государствах и на разных 

континентах. 
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Abstract. The article presents a brief history of the emergence of the concept of "Health-Related 

Fitness" (H-RF), focused on the health of older and elderly people, from the physiological point 

of view. The main components and factors within this concept are discussed and their importance 

in terms of health for older and elderly people is explained. It is concluded that at present there 

are no scientific, strictly established data estimating the required level of the considered 

components of physical fitness (morphological, musculoskeletal, motor, metabolic metabolism, 

as well as a component of the cardiovascular and respiratory system) of older and elderly persons 

in different countries of Europe, America, Asia. 
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Abstract. In Georgian important cities and regions (Batumi, Kutaisi, Tbilisi, Rustavi, Marneuli) 

the level of xenobiotics in young people’s blood is ≥5.0 mcg/dl. But by young people who 

permanently resided in high contaminated with xenobiotic regions the level in blood is marked 

higher then ≤10.0 mcg/dl. The aim of the work was to determine of visual-motor and visual-

spatial evidence development by young people permanently resided in anthropogenic 

contaminated regions with xenobiotic and find correlation between the age (the range is 19-22 

years) and level of xenobiotics in blood: the range of Pl ≥5.0 mcg/dl in I study group and ≤10.0 

mcg/dl in II study group. Control group has no xenobiotics in blood. Luria-Christensen 

neuropsychological and visual-motor and visual-spatial evidence by WBAVMA methods are 

used. According to our results we have concluded the correlation between constantly resided in 

anthropogenic contaminated regions young people’s age and level of xenobiotics in blood.  

Keywords: Ecologically unfavourable regions, xenobiotic. 

 

Introduction. The concept of "ecological pathology" has expanded our understanding of the 

importance of anthropogenic pollution, primarily in the growth and physical development of 

adolescents. According to the available data [1], in many regions of Georgia, the level of 

anthropogenic pollution in drinking water, air and soil does not exceed the permissible norms, 

but according to the existing notion, the impact of anthropogenic pollution is related to the 

prevalence of environmental toxicity, as well as to the length of exposure, which has primary or 

secondary effect on the process of physical and mental development of a person. According to 

the percentage of cases studied, in some regions of Georgia (Kvemo Kartli, Mtskheta-Tianeti, 

Kakheti, Imereti, Samegrelo) the volume of xenobiotics in the blood of the permanently residing 

people does not exceed ≥ 5.0 mcg/dl, but in some regions and cities, xenobiotics levels reaches 

and exceeds ≥ 5.0 mcg/dl (Kakheti - 4.0%; Shida Kartli - 5.0%; Kvemo Kartli - 6.0%; Mtskheta-

Tianeti - 6.0%; Tbilisi - 7.0%; Samegrelo, Zemo Svaneti - 27%; Adjara - 50.0% according to the 

percentage of cases studied). [3] According to the National Center for Disease Control and Public 

Health [2], intoxication caused by soil dust is a subject of consideration along with nutritional 

exposure. Thus, an increase in lead content in the environment for every 100.0 mcg/dl leads to 

its increase in human blood of 0.5 - 1.6 mcg/dl. Contrary to popular belief, [2] despite having a 

blood lead level of 5.0 mcg/dl, the so-called "safety" level, any level of xenobiotics in the blood is 

unacceptable. At present, the toxic effects of anthropogenically polluted regions of Georgia on 

the physical and mental development of the adolescent population have not been sufficiently 

studied. 
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Objectives. The aim of this research is to study a clinical symptoms of motor system and 

attention deficit disorders in consideration of level of xenobiotics (Pb) in blood in adolescent 

population of anthropogenically polluted regions (Tbilisi, Batumi, Marneuli, Rustavi) of Georgia. 

In each case, the level of xenobiotics in the blood of the studied contingent according to 

anthropogenically contaminated regions is considered, which allows to determine the possible 

connection between motor system and attention disorders and the blood content of xenobiotics. 

Materials and methods. The adolescent population studied is divided into three groups 

based on the severity of anthropogenic pollution. The regions where the xenobiotic content in 

the blood of permanent residents did not exceed ≥ 5.0 mcg/dl were conventionally named a low-

level anthropogenically polluted regions. (The first target group of the study), and the regions 

where the level of xenobiotics in the blood o*-  f permanently residing adolescents 

exceeded ≤ 10.0 mcg/dl were named a low-level anthropogenically polluted regions (the second 

target group of the study). 

The control group included a contingent without xenobiotics in their blood. Xenobiotics 

were identified in the blood of target and control group adolescents by atomic adsorption method 
[4], data processing was performed using IBM SPSS - 25.0 computer software. Testing of motor 

system and attention functioning of the target and controls group was done according to the 

Luria-Christensen method (Luria version) [5]. Visual-motor and visual-space testing was done 

using WBAVMA [6]. 

 

Age and gender data of target and control groups 

I Target group 

N=32 

II Target group 

N=41 

III Target group 

N=28 

Age 

Age 19-21 Age 22-23 Age 20-23 

B G B G B G 

19 13 24 17 15 13 

 

Results. According to the Visual Motor (WBAVMA) data (hidden, camouflaged and real 

features, motor tasks, fine motor movements, as well as voluntary movement target orientation 

(during active behaviour), the data of the first target group and control group are similar (P> 0.05) 

and much better compared to the second target group (P <0.01). No gender difference was 

detected. At the same time, the contingent of the second target group often made mistakes while 

performing motor tasks (according to gender data, the group of boys - 24%, girls - 18%). The 

gender difference (P <0.05) is probably related to the orientation expressed during their voluntary 

movements and tasks. Coordination (right and left hand) in the first target group was much more 

sophisticated (P <0.01) compared to the second target group and did not differ from the control 

group. In addition, sub-testing of petty (fine) motor movements revealed age and gender 

differences. The gender difference in the contingent of the first target group was more conveyed 

compared to the second target group. 

Conclusions. Symptoms of attention deficit disorder and motor disorders in adolescents 

permanently residing in anthropogenically low-level polluted regions are clinically much simpler 

than in adults permanently residing in anthropogenically high-level polluted regions and are 
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manifested without elements of hyperactivity. Attention deficit (mild form) in adolescents 

permanently residing in highly anthropogenically polluted regions is more similar to the 

cerebrospinal variant and differs significantly from the clinical picture of attention (low 

anthropogenic contamination data). In the social-behavioral aspect, interpersonal attention and 

communication are homogeneous in both target groups and are practically similar to the control 

group data. The level of anthropogenic contamination with xenobiotic in different Georgian 

Regions is variable. 
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Abstract. In our work, we discuss the possibilities of modern digital technologies and perspectives 

of their use in sports and sports medicine. The ways of integration of computational approaches 

such as artificial intelligence, expert systems, virtual reality and cloud computing with sensors, 

mobile technology, high-speed digital video cameras and wireless networks are considered. It is 

shown that the abovementioned methods and technologies allow us to obtain more reliable data 

about sportsmen’s physical and physiological parameters, giving us the possibility to optimize the 

training process and improve the quality of trauma prediction and rehabilitation. 

Keywords: Sport, sports digitalization, sensors, motion analysis, expert systems, virtual reality. 

 

Introduction 

The growing importance of information gathering and processing methods in the modern 

world is equally evident in the various fields of sport, which in turn can be used for a deeper 

knowledge and understanding of sport [1]. Computers allow to create mathematical and 

biomechanical models of various sports movements, calculate the trajectories of sports tools, and 

evaluate the visual and auditory reactions of an athlete [2-4]. 

Researchers at the University of Tennessee use computers to estimate and improve hand 

and eye response time to reduce the risk of injury and prevent trauma [6]. 

In recent years, computer technology has developed exponentially: artificial intelligence, 

cloud computing, mobile technology, GPS navigation devices, wireless networks, virtual reality, 

and the Internet of Things have gradually changed the face of the modern world. 

There is no doubt that these technologies open a new horizon for sports researchers and 

sports professionals. 

Therefore, the study and introduction of modern computer technologies is very relevant. 

 

Materials and methods 

This article discusses aspects of using modern computer technologies in sports. The complex 

use of computer technology in sports with the participation of specialists in various fields is also 

discussed. The main purpose of the research is to summarize the materials presented in the 
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scientific literature. In addition, special attention is paid to the computer methods created at the 

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports. 

 

Results and Discussion 

Proceeding from the detailed analysis of scientific literature we can distinguish the 

following main areas of the use of computer technology in sports and sports medicine: 

Information collection technologies, databases, and expert systems. The larger the amount 

of data to be processed, the more difficult it is to perform appropriate analysis and evaluation. 

Expert systems, or programs that use existing knowledge bases and inference mechanisms to solve 

problems, are among the methods that can help the coach or physical medicine specialist. 

Scientists believe that neural networks can be a useful tool for predicting sports injury when the 

connection between biomechanical analysis results and real injury data is very difficult. Thanks 

to AI, great success has been achieved in the analysis of video recordings of body movements. 

Much of the analysis of captured videos can be automated, so quantitative assessment of gait and 

other human movement defects is done automatically. 

Measurements, connected objects and Internet of Things (IoT). In general, there are two 

types of connected objects in the IoT domain: general-purpose connected objects (such as 

smartwatches and activity trackers) and specialized connected objects (such as pedals, rockets, 

and balls). The IoT allows us to control the athlete's physiological and physical parameters while 

exercising remotely. The use of IoT in the field of healthcare includes several different areas: 

physiological monitoring, creating better conditions for the patient, and well-being tasks. Various 

types of sensors designed in the field of rehabilitation are used to monitor the feedback of the 

physical therapy process and the correctness of the exercises performed. IoT can also be used to 

control sports equipment: for example, to determine and analyze the trajectory of the ball 

remotely. In sports, remote control of the athlete and sports equipment is needed to optimize the 

training process, and in rehabilitation, monitoring of the patient's physiological and physical 

condition is very important if the patient needs constant monitoring. 

Statistical methods. Methods of statistical analysis may be very useful for obtaining time 

dependencies of sportsmen’s physical and physiological parameters.  

Statistical analysis allows us to predict the possible outcome of matches based on the analysis 

of various factors, such as what form the team is in, how the field factor affects the team, how 

the team played the previous matches against the opponent, and so on. Statistical analysis can 

also be used to determine the optimal physiological and anthropometric parameters of athletes 

representing different sports. 

Motion analysis systems. Motion analysis methods can be divided into optical and non-

optical methods. Optical systems require special markers to be placed on the sportsman’s or 

patient’s body and use digital video cameras. Non-optical systems are sensor-based and include 

inertial, magnetic, and mechanical motion analysis techniques. In this case, the subject of the 

study is wearing a special costume that contains sensors. Traditionally, movement analysis of 

professional athletes has been conducted in a laboratory setting. Advances in microelectronics 

and other micro-technologies have made it possible to monitor and analyse the movements of 

elite athletes in their natural training environment. Of particular interest is the integration of 

motion analysis systems with other physiological research methods such as electromyography 

and electroencephalography, as well as devices such as force platforms, bicycle ergometers and 

treadmills. Also of some interest are motion analysis systems that work without sensors and 
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markers. Such a system has been developed and implemented in the Georgian State Teaching 

University of Physical Culture and Sports. The program is based on the kinematic model of the 

athlete's body and allows us to determine the trajectories of the centres of gravity of the joints 

and major parts of the athlete's body and improve his or her feeling of equilibrium [5]. 

Computer modelling. Mathematical modelling makes it possible to calculate the trajectory 

of the ball taking into account the atmospheric influence, evaluate the dependence of the final 

result on the proportions of the athlete's body, and analyse the physiological reaction of the 

athlete to the exercises. By means of computer modelling, a special calculator has been created at 

the Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports to assess the impact of 

wind, altitude and temperature on sports performance. The program includes 100-meter sprints, 

long jumps and jumps [2]. The program can be useful for determining how effectively an athlete 

is using his potential in the current weather conditions. 

Simulators and Virtual Reality (VR). Many professional teams in the NFL, NBA and NCAA 

have already incorporated VR into their training process. In sports such as baseball, basketball, 

and tennis, athletes can train in the virtual world and refine their techniques in response to 

computer system feedback. VR technology gives coaches the ability to observe athletes from 

different angles to better understand their behaviour, while athletes can also watch their games 

in the virtual world. VR allows coaches to train athletes’ minds without affecting their bodies. 

Researchers at the Georgian State University of Physical Education and Sports have developed a 

soccer ball trajectory simulator taking into account such factors as the moment of rotation, 

altitude, wind, temperature and more [3]. The simulator can be used for educational purposes and 

for simulation of his own shots, taking into account personal parameters (ball speed, torque, shot 

angle, etc.). Virtual reality therapy uses specially programmed computers, optical immersion 

devices, and artificially created environments to evoke in the patient a simulated feeling that is 

used to diagnose and treat his or her psychological state. 

Video games. As for computer games, it should be mentioned that according to scientific 

studies, playing video games on the computer for 10-15 minutes a day is beneficial for athletes. 

Modern computer games are created with the participation of sports experts, so they can help 

athletes learn additional technical and tactical tricks. Researchers at the Georgian State 

University of Physical Education and Sports have created a computer program that contains video 

game elements and allows us to determine the speed of reaction of athletes in different directions 

and their ability to concentrate for a relatively long time [4]. The program can also be used to 

improve reaction and concentration. In case of visual reaction, interfaces have been developed 

for sports such as football, basketball, rugby and handball. Applications have also been developed 

to assess and improve the auditory response, which are mainly used by the Georgian Blind 

Football National Team. 

Multimedia and educational software. Multimedia and computer programs such as the 

“Tactical Pad” or “Open Sim” not only create a good learning environment for students, but can 

also effectively reduce learning time. The use of such programs is very important to improve the 

quality and effectiveness of training and to achieve the best learning goals. 

 

Conclusion 

In turn, computer specialists and technicians will become better acquainted with new 

technologies and methods. All these areas of computer technology are of interest to professionals 

in various fields of sports science. As a result of joint activities, specialists of different 
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qualifications can expand their knowledge and skills. Coaches can enrich their knowledge in the 

fields of sports physiology, biomechanics and psychology, while doctors and psychologists can 

improve their knowledge in the field of sports.  

Computer technology can help us achieve the following goals: 

1. Optimization of the training process; 

2. Improving the qualification of athletes; 

3. Predict the results of future matches and other sporting events; 

4. Reduce the risk of injury; 

5. Develop more effective post-traumatic rehabilitation strategies for athletes; 

6. Promoting sports and attracting more people to it; 

7. Increase the visibility of the learning process. 

The future use of computers in sports will be based on technologies such as sensors, GPS, 

wireless networks and sophisticated software, where expert systems, cloud computing and new 

algorithms for 3D modelling and data integration from sensors will be widely implemented. 

Our analysis has shown that the use of computer technology has great prospects in sports. 

Athletes, researchers in various fields of science and computer technology specialists should join 

forces to develop a consistent methodology for the use of new computer methods and integrated 

techniques. 
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Abstract. Almost all biochemical processes in living matter, which are manifested by biochemical 

reactions, take place with the help of enzymes. Clearly, the vital activity of all living organisms is 

determined by the catalytic nature of the enzymes. The change in the oral pH of athlete judokas 

depending on nicotine consumption has been studied. It has been proven that the oral pH of athlete 

judokas changes depending on nicotine consumption. It has been established that the oral amylase 

Ph of non-smoking judokas has a weakly acidic, neutral reaction. It has been shown that increasing 

the acidity of the oral cavity of judokas weakens the specific activity of amylase and creates 

unfavorable conditions for the hydrolysis of starch in the oral cavity of judokas. With further increase 

in acidity, the catalytic activity of the enzyme amylase is minimized. It has been suggested that in 

order to increase the catalytic activity of oral amylase in judokas (to perfect hydrolysis of starch), it 

is best for judokas to use the so-called structured water during physical activity. Structured water 

promotes the formation of alkali in the oral cavity, allowing the enzyme amylase to maintain the pH 

optimum value and perform the corresponding catalytic action. 

Keywords: Judoka, Athlete, Enzyme, Amylase, Hydrolysis, Nicotine. 

 

Introduction. The unprecedented development of science in the XXI century has led to the 

emergence of new models of objects of study. There was a need to explain them using innovative 

technologies based on modern research. Often a person as a result of neglecting healthy habits 

himself becomes the cause of various diseases. 

Enzymes are biological catalysts of a protein nature. Or even enzymes are specific high-

efficiency, protein-catalyzed biological catalysts that are synthesized by living cells [1,4]. 

According to the modern classification, enzymes are divided into six main classes. Enzymes 

undergo the processes of hydrolysis, phosphorylation, synthesis, isomerization, oxidation-

reduction and other processes in living organisms. Enzymes are actively involved in the food 

processing and digestion in living organisms. Almost all biochemical processes in living matter, 

which are manifested by biochemical reactions, are carried out with the help of enzymes [5]. 

Clearly the vital activity of all living organisms is determined by the catalytic nature of the 

enzymes. 

A living cell contains up to 1000 different enzymes, each of which accelerates a particular 

biochemical reaction. 

Enzymes themselves are synthesized in the human body. Of particular importance are 

hydrolytic enzymes, which in the human body in the digestive process mainly break down 

complex food molecules into simple substances. That is, they ensure good absorption of nutrients 

into the human body. Enzymes are a major component of human saliva. Saliva contains the 

following enzymes: lysozyme, amylase, phosphatases, etc. Enzymes have a specific property, 

which is expressed in the fact that each enzyme catalyzes either one chemical reaction or a group 

of one type of reaction. 
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Of particular importance from hydrolases are amylases. In the human body, amylase acts as 

an indicator during various biochemical reactions. Amylases, like other enzymes, are 

proteinaceous in nature. They affect the speed of biochemical reactions [3]. The biochemical 

activity of amylase is due to the fact that they can accelerate the hydrolysis of saliva-containing 

starch. 

Aim and objectives of the research. Based on the above, the aim of the study was to change 

the amylase activity secreted from the body of athletes (oral cavity) depending on various factors. 

We aimed to solve the following tasks: 

1. To determine the PH of saliva released from the mouth of athletes. 

2. The effect of the reaction area on salivary amylase activity. 

3. Alteration of salivary amylase activity depending on nicotine consumption. 

Materials and methods. In order to achieve the set goal, 10 athletes - judokas participated 

in the experiment [6]. Age - (18-20) years. Judo training experience 6 years. Weight (60-70) kg. 

Judoists were selected from the wrestlers of the VIP judo team.The team is quite diverse. Judoists 

were selected from Guram Papitashvili Hall in Gori, where judo teams from different countries 

gather. Coaches: Anzor Tenadze, Ioseb Khukhashvili, Vepkho Bazandarashvili1. One group was 

selected from these athletes. Group-1, non-smokers. We observed two more groups of 10 judokas 

in each. They were selected from amateur athlete judokas. The groups consisted mainly of judokas 

of the same age and weight category. Group-2, non-smokers and group-3 smokers.  

In the experiment we used the following reagents: saliva of the mouth, diluted 10 times 

with distilled water, solution, diluted solutions of NaOH, HCL. Lugol's reagent (aqueous solution 

of KI and I2), 1% starch solution - freshly made, Felling fluid (mixture of Felling solution # 1 and 

# 2), activator, inhibitor, etc. 

Amylase activity was determined by the Volgemuth method [2]. According to Volgemuth, 

the method of determining amylase activity is based on finding the maximum dilution of saliva, 

during which complete dissolution of starch occurs. The unit of amylase activity is the amount 

of enzyme required to dissolve 1 ml of starch over 30 minutes at 37° C. Salivary amylase activity 

is expressed in the number of milliliters of 0.1% starch solution, which can dissolve 1 ml of 

undiluted saliva at 37°C for 30 minutes. 

Discussion of research results. In the first phase of the study, we studied the amylase 

absorption spectrum in the ultraviolet area. As can be seen from the figure, Fig. 1 salivary amylase 

absorption is characterized by a maximum wavelength of 395 nm. 

 

It is essential to clarify the alkaline and acidic 

nature of amylase in athletes. Proper understanding 

of their ratio promotes the normal functioning of 

metabolic processes in athletes and enhances its 

resistance to various diseases. High acidity weakens 

the immune system in athletes. Less saliva is secreted 

into the oral cavity, demineralization of tooth 

enamel, caries and inflammation of the gums 

develop. The results of our study are given in Table 

№1. 
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Table №1. Changes in the pH of athletes's saliva depending on nicotine consumption. 

 PH 

Group 1. (Non-smokers) 6.8 7.2 7.2 6.8 6.8 7.2 7.0 7.2 6.9 7.2 6.8-7.2 

Group2. 

(Occasional smokers) 

 

6.4 

 

6.5 

 

6.3 

 

6.6 

 

6.8 

 

6.3 

 

6.3 

 

6.4 

 

6.3 

 

6.8 

 

6.3-6.8 

Group3. (Smokers) 5.0 5.6 4.9 5.6 5.3 4.9 5.1 5.6 4.9 5.6 4.9-5.6 

 

As can be seen from Table 1, in nicotine-addicted (smoking) judokas, group 3, saliva PH 

values vary within (4.9-5.6). It is noteworthy that the enzyme amylase in its composition will 

have the same value of PH, therefore, Acidic area. The saliva PH of less-smoked athletes tends to 

be more neutral towards the neutral reaction area. Research has shown that the saliva of non-

smoking judokas has a PH value (6.8-7.2). Ie In their case we have a weak acid-neutral area. 

The next step we were interested in is the reaction to the effect of the salivary enzyme-

amylase activity we studied. We observed according to the following scheme: 

We took 5 test tubes in which we distributed the analytical substances as follows: 

In the I test tube. 2 ml. Water + starch. 

In the II test tube. 2 ml. Water + Amylase. 

In the III test tube. 2 ml. Water + Starch + Amylase (smokers) + Gan. NaOH, two to three 

drops. 

In the IV test tube. 2 ml. Water + Starch + Amylase (smokers) + Gan. HCl, two to three 

drops. 

In the V the test tube. 2 ml. Water + Starch + Amylase (smokers) + Gan. HCl, two to three 

drops + NaOH, two to three drops. 

We stirred the contents of the test tubes and added Lugol's solution to all test tubes. Hold 

the test tubes for 30 minutes and observe a change in the color intensity of the test tube contents. 

We used a water bath at 37-38° C. The sample tubes were incubated at the same temperature.The 

sample tubes were incubated at the same temperature. The first and second test tubes contained 

control samples. The observation showed that in the third test tube where the starch underwent 

alkaline hydrolysis by amylase in non-smoking athletes, the reaction went faster than in the 

fourth test tube.We believe that the amylase activity of the smokers in test tube IV was further 

attenuated by our reaction to an artificial increase in acidity. Increased acidity, led to a further 

weakening of the chemical activity of amylase in smoking athletes. Which is well illustrated by 

the change in color intensity of the contents of the test tubes over time and the biochemical 

reactions characteristic of hydrolysis: Lugol's solution and Felling reagent. 

         The following reaction takes place with the Felling reagent. 

 

Maltose 

Segnet salt Maltobionic acid 

Felling reagent 
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The hydrolysis reaction with Lugol's solution is as follows. In the IV tube.

 
        By comparing the biochemical reactions in the contents of IV and V test tubes, we can 

conclude that the chemical activity of salivary amylase salivary amylase decreases depending on 

the consumption of nicotine and the higher its acidity. 

Based on our research, biochemical methods can be developed that allow us to regulate the specific 

activity of oral amylase in athlete judokas during physical activity. One of such means is the so-called 

use of structured water in athlete judokas. The study of the kinetics of the action of the biochemical 

method will allow the athlete judokas to make even more perfect use of the methods of physical 

training that are a necessary condition for their sporting success (which is the task of our further 

research). 

 

Conclusions 

1. Athlete Judoists's oral PH varies depending on nicotine consumption. 

2. Non-smoking judokas oral amylase PH has a weakly acidic, neutral reaction. 

3. By increasing the acidity of the oral cavity of athlete judokas, the specific activity of the 

corresponding amylase is weakened. 

4. Increasing the acidity of the oral cavity of athlete judokas creates unfavorable conditions 

for incomplete hydrolysis of relevant carbohydrates. 

5. There is an opinion that sports judokas should use the so-called Structured water, which 

helps maintain the optimum PH of the oral cavity in them. 
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შერჩევა განსაზღვრავს, ონტოგენეზის შემდეგ ეტაპზე, სპორტსმენის მიერ მიღწეული 

სპორტული შედეგების ხარისხს და მწვრთნელის მიერ, დასახული ამოცანების 
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სპორტის მოცემული სახეობისათვის დადგენილი სომატოტიპის საფუძველზე, რაც, 

ჩვენის აზრით, დიდად დაზოგავს სპორტსმენისა და მწვრთნელის ფსიქო-ფიზიკურ და 

სოციალურ რესურსებს.  

საკვანძო სიტყვები: სპორტული შერჩევა, გენეტიკურად დეტერმინირებული, 

სომატოტიპი, სხეულის პროპორციები, ონტოგენეზის ეტაპები, გენეტიკური მარკერი. 

 

შესავალი 
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შედეგების ხარისხს და მწვრთნელის მიერ, დასახული ამოცანების მისაღწევად, 

დახარჯული ფიზიკური, ინტელექტუალური და ეკონომიკური რესურსების 
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შეგნებულად  არ მოვახდინეთ საკვლევ პირთა გრადაცია არც ასაკის და არც სქესის 

მიხედვით, ვინაიდან თუ სხეულის პროპორციული ტიპები ნამდვილად გენომით არის 

განპირობებული, სხვაობა არ უნდა არსებობდეს არც ერთი გრადაციული ნიშნით.  

კვლევის მიზანი. კვლევის მიზანს წარმოადგენს ანთროპომეტრიული მონაცემების 

საფუძველზე განისაზღვროს საქართველოს პოპულაციის მოქმედი ტიტულოვანი 

ტანმოვარჯიშეების სომატოტიპი, რაც შექმნის მორფო-ფუნქციურ საფუძველს ადრეული 

პროგნოზირებული  სპორტული შერჩევისათვის.  

კვლევის მეთოდები. ჩავატარეთ საქართველოს პოპულაციის მოქმედი ტიტუ-

ლოვანი ტანმოვარჯიშეების ანთროპომეტრული გამოკვლევები. განვსაზღვრეთ 

სხეულის პროპორციების ტიპები (პ.ნ. ბაშკიროვის კლასიფიკაციით [1, 2]); გამოვთვალეთ 

ტორსის ფარდობითი სიგრძის ინდექსი და მხრების ფარდობითი სიგანის ინდექსი. 

სხეულის სიგრძე და ორივე კიდურის ყველა კინემატიკური ნაწილის ხაზობრივი 

(სიგრძე, სიგანე, გარშემოწერილობა) ზომების ასაღებად გამოვიყენეთ მარტინის 

ანთროპომეტრი და მცოცავი ცირკულარი. სხეულის მასის და კანქვეშა ცხიმგროვის 

შესახებ ინფორმაცია მოვიპოვეთ  სპეციალური სასწორის მეშვეობით.  

კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების უტყუარობა განვსაზღვრეთ 

სტიუდენტის სტატისტიკის ვარიაციული მეთოდით [4]. 

კვლევის შედეგების განხილვა. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს პოპულაციის მოქმედ 

ტიტულოვან ტანმოვარჯიშეების ანთროპომეტრული მონაცემები, ბუნებრივია, არის 

ერთმანეთისაგან განსხვავებული (ცხრილი 1, დიაგრამა 1).  

ცხრილი 1.  

 N გვარი, სახელი 
წიკლაური 

თამარ 

ოქროპირიძე 

გიორგი 

სულაშვილი 

მარიამ 

ლაპიაშვილი 

ანა 

რაგიმოვი 

მარიამ 

1 ასაკი 16 20 12 14 16 

2 დაბ. წელი 2006 2002 2010 2008 2006 

3 სქესი მდ. მამრ მდ. მდ მდ 
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5 სხეულის მასა 66 74 33 44 54 

6 სხეულის სიმაღლე 165 176 145 159 164 

  
ხაზობრივი ზომები  

(სიგრძე, სიგანე, სმ-ში) 
          

1 
მკერდზედა წერტილი ტერფძირიდან მკ.ძვ. 

უნაგირისებრ ნაჭდევამდე 
135 140 116 128 135 

2 ბოქვენის ზედა წერტ. ტერფძირამდე  92 92 77 83 88 

3 
ტორსის სიგრძე ბოქვენის ზედა და 

მკერდზედა წერტილებს შორის 
49 51 40 47 51 

4 მხრის სიგანე 46 47 37 32 41 

5 
ზედა კიდურის მთლიანი სიგრძე გაშლილი 

თითებით 
67 79 61 70 68 

6 ზედა კიდურის სიგრძე მაჯამდე 52 61 47 54 54 

7 ა) მხრის სიგრძე 28 32 26 25 25 
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8 ბ) წინამხრის სიგრძე 24 29 21 29 29 

9 გ) მტევნის სიგრძე 16 18 14 16 14 

10 ქვედა კიდურის მთლიანი სიგრძე 84 86 76 88 84 

11 ა) ბარძაყის სიგრძე 50 39 32 40 40 

12 ბ) კანჭის სიგრძე 28 47 43 48 44 

  გარშემოწერილობითი ზომები (სმ-ში)           

1 მენჯის სიგანე 95 99 75 84 77 

2 მკერდის გარშემოწერილობა 103 99 69 77 84 

3 თავის გარშემოწერილობა 57 60 53 55 55 

4 მხრის გარშემოწერილობა 30 34 21 22 28 

5 წინამხრის გარშემოწერილობა 27 28 19 21 24 

6 ბარძაყის გარშემოწერილობა 55 21 40 45 26 

7 კანჭის გარშემოწერილობა 38 34 43 32 33 

 

N  გვარი, სახელი 
გოგაშვილი 

ნანა 

ინაძე 

მარიამ 

მაისურაძე 

სალომე 

ჩქარეული 

ნინო 

დვალიშვილი 

ნინო 

1 ასაკი 27 13 17 20 15 

2 დაბ. წელი 1995 2009 2005 2002 2007 

3 სქესი მდ მდ მდ. მდ მდ 
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5 სხეულის მასა 42 33 57 56 33 

6 სხეულის სიმაღლე 156 146 167 164 142 

  
ხაზობრივი ზომები  

(სიგრძე, სიგანე, სმ-ში) 
          

1 
მკერდზედა წერტილი ტერფძირიდან მკ.ძვ. 

უნაგირისებრ ნაჭდევამდე 
123 118 135 132 112 

2 ბოქვენის ზედა წერტ. ტერფძირამდე  81 78 83 83 73 

3 
ტორსის სიგრძე ბოქვენის ზედა და 

მკერდზედა წერტილებს შორის 
42 43 55 49 39 

4 მხრის სიგანე 37 37 48 48 37 

5 
ზედა კიდურის მთლიანი სიგრძე გაშლილი 

თითებით 
68 64 72 68 60 

6 ზედა კიდურის სიგრძე მაჯამდე 51 48 56 52 45 

7 ა) მხრის სიგრძე 26 22 27 25 22 

8 ბ) წინამხრის სიგრძე 25 26 29 27 23 

9 გ) მტევნის სიგრძე 17 16 16 16 15 

10 ქვედა კიდურის მთლიანი სიგრძე 85 81 85 84 75 

11 ა) ბარძაყის სიგრძე 46 39 38 40 36 

12 ბ) კანჭის სიგრძე 39 42 46 45 40 

  გარშემოწერილობითი ზომები (სმ-ში)           

1 მენჯის სიგანე 80 75 70 89 68 

2 მკერდის გარშემოწერილობა 79 69 86 88 68 

3 თავის გარშემოწერილობა 55 55 58 57 54 

4 მხრის გარშემოწერილობა 23 21 27 28 21 

5 წინამხრის გარშემოწერილობა 20 20 25 25 20 

6 ბარძაყის გარშემოწერილობა 48 39 21 58 41 

7 კანჭის გარშემოწერილობა 31 28 35 33 29 
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N  გვარი, სახელი 
ლალაძე 

ანანო 

კიზირია 

ანდრია 
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ქრისტინე 
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პლეხანოვი 

ქრისტინე 

1 ასაკი 15 13 19 12 9 
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5 სხეულის მასა 38 54 62 38 26 

6 სხეულის სიმაღლე 150 171 170 154 130 

              

  
ხაზობრივი ზომები  

(სიგრძე, სიგანე, სმ-ში) 
          

1 
მკერდზედა წერტილი ტერფძირიდან მკ.ძვ. 

უნაგირისებრ ნაჭდევამდე 
118 135 136 122 101 

2 ბოქვენის ზედა წერტ. ტერფძირამდე  80 84 87 80 62 

3 
ტორსის სიგრძე ბოქვენის ზედა და მკერდზედა 

წერტილებს შორის 
42 52 48 42 44 

4 მხრის სიგანე 40 44 47 39 33 

5 
ზედა კიდურის მთლიანი სიგრძე გაშლილი 

თითებით 
69 70 69 67 55 

6 ზედა კიდურის სიგრძე მაჯამდე 53 55 52 52 42 

7 ა) მხრის სიგრძე 26 27 28 28 23 

8 ბ) წინამხრის სიგრძე 27 28 24 24 19 

9 გ) მტევნის სიგრძე 16 15 17 15 13 

10 ქვედა კიდურის მთლიანი სიგრძე 79 87 82 84 64 

11 ა) ბარძაყის სიგრძე 37 42 38 44 30 

12 ბ) კანჭის სიგრძე 41 46 48 41 37 

  გარშემოწერილობითი ზომები (სმ-ში)           

1 მენჯის სიგანე 75 78 76 76 63 

2 მკერდის გარშემოწერილობა 77 87 95 72 64 

3 თავის გარშემოწერილობა 55 56 53 53 51 

4 მხრის გარშემოწერილობა 23 27 39 23 20 

5 წინამხრის გარშემოწერილობა 22 25 22 20 18 

6 ბარძაყის გარშემოწერილობა 44 56 29 44 37 

7 კანჭის გარშემოწერილობა 30 42 26 30 26 

 

 N გვარი, სახელი 
დელიბაშვილი 

თამარ 

ლომსაძე 

თამაზი 

ლომთათიძე 

ლუკა 

1 ასაკი 9 16 11 

2 დაბ. წელი 2013 2006 2011 

3 სქესი მდ.  მამრ. მამრ. 

4 წოდება 
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5 სხეულის მასა 23 43 40 

6 სხეულის სიმაღლე 132 163 144 

          

  
ხაზობრივი ზომები  

(სიგრძე, სიგანე, სმ-ში) 
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1 
მკერდზედა წერტილი ტერფძირიდან მკ.ძვ. 

უნაგირისებრ ნაჭდევამდე 
104 132 114 

2 ბოქვენის ზედა წერტ. ტერფძირამდე  66 81 72 

3 
ტორსის სიგრძე ბოქვენის ზედა და მკერდზედა 

წერტილებს შორის 
37 50 43 

4 მხრის სიგანე 28 42 36 

5 
ზედა კიდურის მთლიანი სიგრძე გაშლილი 

თითებით 
55 74 69 

6 ზედა კიდურის სიგრძე მაჯამდე 42 57 53 

7 ა) მხრის სიგრძე 20 32 29 

8 ბ) წინამხრის სიგრძე 22 25 24 

9 გ) მტევნის სიგრძე 13 17 16 

10 ქვედა კიდურის მთლიანი სიგრძე 72 81 72 

11 ა) ბარძაყის სიგრძე 35 38 30 

12 ბ) კანჭის სიგრძე 36 47 42 

  გარშემოწერილობითი ზომები (სმ-ში)       

1 მენჯის სიგანე 66 77 77 

2 მკერდის გარშემოწერილობა 60 82 77 

3 თავის გარშემოწერილობა 49 53 34 

4 მხრის გარშემოწერილობა 17.5 24 25 

5 წინამხრის გარშემოწერილობა 15 22 21 

6 ბარძაყის გარშემოწერილობა 39 44 44 

7 კანჭის გარშემოწერილობა 30 30 32 

 

 

დიაგრამა 1 
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საქართველოს პოპულაციის მოქმედ ტიტულოვან ტანმოვარჯიშეების 

ანთროპომეტრული მონაცემები

სხეულის სიმაღლე ტორსის სიგრძე მხრების სიგანე
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თითოეული საკვლევი პირისათვის ცალ-ცალკე გავთვალეთ ტორსის ფარდობითი 

სიგრძის ინდექსი და მხრების ფარდობითი სიგანის ინდექსი (ცხრილი 2, დიაგრამა 2).  

ცხრილი 2 

N გვარი, სახელი 

ტორსის 

ფარდობითი 

სიგრძის ინდექსი 

მხრების 

ფარდობითი 

სიგანის ინდექსი 

1 წიკლაური თამარ 29.70 % 27.88 % 

2 ოქროპირიძე გიორგი 28.98 % 26.70 % 

3 სულაშვილი მარიამ 27.59 % 25.52 % 

4 ლაპიაშვილი ანა 29.56 % 20.13 % 

5 რაგიმოვი მარიამ 31.10 % 25.00 % 

6 გოგაშვილი ნანა 26.92 % 23.72 % 

7 ინაძე მარიამ 29.45 % 25.34 % 

8 მაისურაძე სალომე 32.93 % 28.74 % 

9 ჩქარეული ნინო 29.88 % 29.27 % 

10 დვალიშვილი ნინო 27.46 % 26.06 % 

11 ლალაძე ანანო 28.00 % 26.67 % 

12 კიზირია ანდრია 30.41 % 25.73 % 

13 მელია ქრისტინე 28.24 % 27.65 % 

14 ბოჭორიძე მაია 27.27 % 25.32 % 

15 პლეხანოვი ქრისტინე 33.85 % 25.38 % 

16 დელიბაშვილი თამარ 28.03 % 21.21 % 

17 ლომსაძე თამაზი 30.67 % 25.77 % 

18 ლომთათიძე ლუკა 29.86 % 25.00 % 

 

დიაგრამა 2 
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%-ში ტორსის ფარდობითი სიგრძის ინდექსი მხრების ფარდობითი სიგანის ინდექსი



46 
 

 

კანქვეშა ცხიმოვანი გროვის ინდივიდუალური მონაცემები (ცხრილი 3, დიაგრამა 3) 

ცხრილი 3 

N გვარი, სახელი 
კანქვეშა 

ცხიმგროვა 

1 წიკლაური თამარ 15.246 

2 ოქროპირიძე გიორგი 17.094 

3 სულაშვილი მარიამ 7.623 

4 ლაპიაშვილი ანა 10.164 

5 რაგიმოვი მარიამ 12.474 

6 გოგაშვილი ნანა 9.702 

7 ინაძე მარიამ 7.623 

8 მაისურაძე სალომე 13.167 

9 ჩქარეული ნინო 12.936 

10 დვალიშვილი ნინო 7.623 

11 ლალაძე ანანო 8.778 

12 კიზირია ანდრია 12.474 

13 მელია ქრისტინე 14.322 

14 ბოჭორიძე მაია 8.778 

15 პლეხანოვი ქრისტინე 6.006 

16 დელიბაშვილი თამარ 5.313 

17 ლომსაძე თამაზი 9.933 

18 ლომთათიძე ლუკა 9.24 

 

დიაგრამა 3 
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აქვე გამოვთვალეთ, ჯგუფისთვის ტორსის ფარდობითი სიგრძის, მხრების 

ფარდობითი სიგანის და კანქვეშა ცხიმგროვის საშუალო მონაცემები (ცხრილი 4, 

დიაგრამა 4) 

ცხრილი 4 

ტორსის ფარდობითი 

სიგრძის საშუალო 

მაჩვენებელი 

მხრების ფარდობითი 

სიგანის საშუალო 

მაჩვენებელი 

კანქვეშა ცხიმგროვის 

საშუალო მაჩვენებელი 

29.44 % 25.62 % 10.47 

 

დიაგრამა 4 

 

 

მიღებული მონაცემები შევუსატყვისეთ პ.ნ. ბაშკიროვის კლასიფიკაციას. დად-

გინდა, რომ საქართველოს პოპულაციის ტიტულოვან მოქმედ ტანმოვარჯიშეთა 98%-ს 

აქვს სხეულის პროპორციის დოლიხომორფული ტიპი.  

ყველა მოპოვებული მონაცემის თავმოყრით, ვარიაციული სტატისტიკის მეთოდით 

დამუშავებით და არსებულ სომატოტიპურ შკალასთან (მ.ვ. ჩერნორუცკი) [3, 5, 6] 

შედარებით, დადგინდა, რომ საქართველოს პოპულაციის მოქმედ ტიტულოვან 

ტანმოვარჯიშეთა 98% არის ასთენოიდური სომატოტიპის მქონე.  
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დასკვნა 

მოპოვებული ანთროპომეტრული პარამეტრების ვარიაციული სტატისტიკის 

მეთოდით დამუშავების და სხეულის პროპორციების ტიპების და სომატოტიპების 

სტანდარტების შკალებთან შედარების შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოს 

პოპულაციის მომქმედ ტიტულოვან ტანმოვარჯიშეთა 98%-ის სხეულის პროპორცია 

არის დოლიხომორფული, მათივე სომატოტიპი არის ასთენოიდური - საშუალოდ 

განვითარებული კუნთური მასა და სუსტად გამოხატული კანქვეშა ცხიმგროვა. 

თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ აქსიომურ მონაცემს, რომ სხეულის პროპორციების 

ტიპები არ არის დამოკიდებული სქესზე და ასაკზე და ამავე დროს სტომატოტიპის 

განმსაზღვრელი უპირველესი მონაცემი სწორედ არის სხეულის პროპორციის ტიპი, 

სრულიად მისაღებად მიგვაჩნია, სომატოტიპი არის ადრეული პროგნოზირებული 

სპორტული სელექციის საფუძველი.  
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SOMATOTYPE OF ACTIVE TITLED GYMNASTS IN GEORGIAN POPULATION 

Nino Kochakidze - Professor, Doctor of Biology; 
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Georgia; 49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia. 
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Abstract. Properly conducted athletic selection at the initial state of age periodization determines 

the quality of sports achievements of the athlete at the following stage of ontogenesis, as well as 

the extent of physical, intellectual and economic resources for achievement of the goals set by 

the coach. We offer that early athletic selection should be performed on the basis of somatotypes 

established for given sports. In our opinion, this would greatly contribute to saving of the athlete’s 

and coach’s psycho-physical and social resources. 

Keywords: athletic selection, genetically determined somatotype, body proportions, stages of 

ontogenesis, genetic marker. 
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BREATHING OF AN ACTIVE OR A PASSIVE SMOKER ATHLETE AND TOBACCO SMOKE 

Giorgi Parulava - Professor, Doctor of biological sciences (paru56@mail.ru); 

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia. 

David Zurabashvili - Professor, Doctor of medical sciences; 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia. 
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Nana Gelenava - Associate Professor, Academic Doctor; 

Zugdidi Shota Meskhia Teaching University, Georgia. 

Enver Arveladze - Associate Professor, Academic Doctor; 

Zugdidi Shota Meskhia Teaching University, Georgia. 

 

Abstract. Breathing is especially important in active and passive smoking athletes. Our research 

confirms that the widespread belief in society that the negative effects of tobacco smoke on the 

respiratory tract are neutralized by constant exercise is false. We confirm that inhalation of 

tobacco smoke alters metabolism at the cellular level, impairs muscle protein synthesis, and 

activates a gene that causes a decrease in muscle mass. Decreased functional capacity of the lungs, 

especially as a result of the deposition of dense particles of tobacco smoke in its lower parts, 

disrupts the rhythm of respiration (inhalation, exhalation), increases the pressure on both the 

lungs and the entire cardiovascular system. The data are presented and the main part of the 

composition of toxic substances in cigarette smoke and their toxicity rate are determined. Also, 

to what extent does the maximum amount of harmful substances exceed the generally accepted 

norms in terms of volume or mass, which does not cause painful changes in the body and 

hereditary changes in the offspring for an indefinite period of time, but significantly worsens and 

degrades the athlete's performance. 

 

Keywords: Tobacco smoke, Toxic substances, Metabolism, Respiration, Smoker, Athlete. 

 

Introduction 

Issues of passive smoking are especially important in the aspect of sports activities. At 

present, the widely held opinion that regular exercise can neutralize the harmful effects of 

tobacco smoke on a person is completely refuted. New directions and methodological approaches 

to the study of the problem of passive smoking in sports medical, sports psychological, sports 

social and other sciences about a person engaged in sports activities are being developed. 

It is well known that smoking is harmful to health. Scientific studies show that not only regular 

smoking, but also passive smoking changes metabolism at the cellular level, impairs muscle 

protein synthesis processes and increases the activity of genes that cause sarcopenia - age-related 

muscle loss. There is a significant imbalance in the athlete's hormonal system: the level of stress 

hormones (mainly cortisol) rises sharply, the level of testosterone and a number of other 

hormones important for maintaining muscle mass gradually decreases. Even passive smoking 

negatively affects strength training, prolonged exposure to tobacco smoke exacerbates this harm 

[1; 2]. 

The growth of the athlete's muscle mass is also directly related to oxygen metabolism, the 

violation of which in the body is always observed with passive smoking. The most harmful for 

the development of human muscle mass is considered to be carbon monoxide (carbon monoxide), 
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which significantly prevails in tobacco smoke. When tobacco smoke is inhaled, it binds to the 

haemoglobin of red blood cells, disrupting their ability to carry oxygen, which negatively affects 

the recovery processes in muscles after strength exercises, and in total can be expressed in a 

decrease in strength indicators and increased fatigue. 

Since the lungs and the respiratory system function less efficiently (a decrease in the 

functional volume of the lungs as a result of the accumulation of solid particles of tobacco smoke 

deposited in the lungs in the amount of up to 70%) [2; 7], the rhythm of breathing (inhalation, 

exhalation) is disturbed and the load on both the lungs and the heart increases. the vascular 

system of a passive smoker. Both active and passive smokers change their breathing rhythm. It 

becomes more superficial and quickened, the chest loses the necessary mobility, pulmonary 

ventilation decreases. As a result, the system of muscles involved in the breathing process 

gradually weakens, endurance and the ability to engage in sports activities at full strength 

decrease. Passive smoking, otherwise inhaling tobacco smoke at a certain distance from an active 

smoker, has an "accumulator effect"[5]. 

 

Aim and Objectives 

In the proposed chapter, the article provides relevant data on individual issues of structure, 

analysis, patterns of influence, and the success of the adaptation of a passive smoker in conditions 

of increased need for the breathing process, in other words, in conditions of sports activity. It will 

also set how many times the content of the substance in tobacco smoke exceeds the value of the 

maximum permissible concentration. 

 

Materials and Methods 

Tobacco smoke in its structure is an aerosol containing vapour and micro particles. 

Although nicotine is most often measured as a major component in the determination of the 

structure of the vapour phase of tobacco smoke, it is not an ideal marker, due to its unpredictable 

rate and not fully understood decomposition pathways (photochemical processes in the 

surrounding atmosphere), as well as its high adsorption properties [5]. The method of qualitative 

and quantitative identification of tobacco smoke components is quite complicated, because 

sampling and determination of concentrations of suspended particles depends mainly on the 

nature and conditions of ventilation of closed and open spaces [2]. Air sampling to determine the 

components of tobacco smoke in it is most often carried out by the aspiration method, based on 

pulling a specific volume of air through the absorption system. Thus, at present, biological 

monitoring is of particular relevance, aimed at the qualitative and quantitative identification of 

air pollutants and subsequent control of the leading components selected, based on biochemical 

indicators [4; 11].  

Qualitative and quantitative analysis of nicotine, benzene, propyl benzene, toluene, xylene, 

phenol, styrene, isoprene, formic and acetic acids in tobacco smoke was carried out in the most 

securely closed room with a volume of 36.0 m3.  

Cigarettes with the following technological parameters were used: cigarette length 70.0 ±0.5 

mm; cigarette tape width 28.0 ± 2.0 mm; fiber width 0.7 mm with tolerances, respectively, not 

higher than 20.0%. In the proposed work, we do not provide brands and technologies for the 

production of tobacco products, as well as the botanical origin and grade of raw materials. In a 

smoking machine, as a standard, products were smoked that were strictly uniform in terms of the 

place of manufacture (factory, production line, machine tools, etc.) and the nature of storage. 
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According to standard requirements, the characteristics of tissue paper, sizing, filters, dyes, 

clichés were the same as possible. 

The distal part of the tobacco product was separated with a razor, weighed (2.0 GR) and, 

together with the rim paper, was placed in the pyrolyzer drum. The hole was hermetically sealed. 

As soon as the drum temperature of the smoking machine reached 600[deg.]C, the hole opened 

on its own and tobacco smoke entered the atmosphere of the room. The studies were carried out 

at three different room temperatures: 

− cold air, but not frost (3.0-5.0°C) 

− comfortable ambient temperature (18-20°C) 

− the maximum allowable temperature for an enclosed space (38-40°C) 

The analysis of cigarette smoke was carried out at distances of one, two, three, four, five, 

six, seven, eight and nine meters from the smoking machine in the following sequence: after 10.0 

minutes; 20.0 minutes; 50.0 minutes; 100.0 minutes and 150.0 minutes after the start of the 

experiment (opening the pyrolyzer lid). The experiments were carried out three times for each 

zone and were processed accordingly. In order to eliminate residual concentrations of cigarette 

smoke products, an interval of 15 days was carried out between each experiment. At the same 

time, before the start of each experiment, a chromatographic analysis of air was carried out to 

exclude background pollution. 

The method of "point selection" was used, which makes it possible to study the composition 

of the air environment by chromatography methods at specific distances from the smoking 

machine at a fixed time (according to a given program). The sample probe (4 at each point) was 

placed in such a way as to completely exclude mutual overlap of air samples. The reverse exhaust 

was extinguished by a special filter. 

In our studies, the matrix has an organic (hair, saliva, blood plasma, sweat) and inorganic 

nature (air, main and side cigarette smoke). The assessment of the significance of each matrix was 

carried out according to the chromatographic method. Gas-liquid chromatography is a highly 

developed, extremely sensitive and long-standing method of analytical chemistry. Approximately 

more than 50% of the work on the quantitative and qualitative analysis of trace levels of organic 

substances is based on the application of this methodological approach. 

Qualitative and quantitative analysis of the components of tobacco smoke is given by 

adsorption gas-liquid chromatography on a gas chromatograph PPF-Milliporwaters (USA). A 

quartz capillary column 120.0 meters long and 0.35 mm in diameter was used. The walls of the 

capillary are covered with a stationary liquid phase 0V-101. Coating thickness 5.0 microns. 

Carrier gas flow rate (helium) - 3.0 ml/min. Retention value 20.800 theoretical plates (for 

benzene). The principle of temperature programming is used. After the injection of the sample, 

the isothermal mode (20°C) was maintained for 8.0 minutes. Next came programming with a step 

of 2.0 g/min up to a maximum temperature of 200.0°C, and then the isothermal mode was 

maintained. Evaporator temperature 240.0°C, detector temperature 260°C. 

Flame ionization detector. Discharge to atmosphere up to 80.0%. The so-called “support” 

method was applied, which is based on the supply of gas to the detector through a specialized 

fitting (bypass line) in a volume of 20.0 ml/min. Dosing was done with a Hamilton-N6 

microsyringe. The area of each chromatographic peak was calculated using the corrected 

retention time on a Model 730 integrator, Data-Module (Waters). Program M. The spread of 

concentrations determined in cigarette smoke of substances was covered by a combination of 

several independent chromatographic channels (pair inclusion), which made it possible to carry 
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out a fairly reliable assessment (scatter no more than 2.0%) both in the upper and lower (trace 

volumes) concentrations. In all cases, the probability of sorption of substances in gas 

communications (mirror values of the electrical response) was taken into account. 

In order to optimize the analysis process: retention rate, selectivity, number of theoretical 

plates, the following regulatory factors were applied: separation selectivity, which was 

determined by comparing the retention rate of two peaks (retention time and volume and 

separation modes), which were determined by the strength of the solvent (eluting power), the 

nature of the packing and the volume of the column. 

It is known that the number of theoretical plates serves as a measure of the width of the 

peaks in a particular chromatographic system [5] It is proportional to the square of the ratio of 

retention volume to peak width. The resolution equation is as follows: 

 

                                                                                  a-1              K1 

                                                                     R = ¼ (-----) (N) (------) 

                                                                                    a              1+K1 

               selectivity efficiency capacitance 

where R is the resolution of the chromatographic column, K1 is the degree of retention, and is 

the selectivity or the ratio of the degrees of retention of the two peaks of interest to us (K12/K11) 

N is the number of theoretical plates. 

Qualitative and quantitative analysis of nicotine in the air includes the following steps: 

concentration from the air with a specially prepared adsorbent, extraction with diethyl ether, 

evaporation to organic oil, re-extraction with ethanol, gas chromatographic separation on a 

capillary column and quantitative determination. 

The concentration of nicotine in the atmospheric air (mg/m3) is calculated according to the 

formula [2]: 

           m 

C = 

           V0  

M is the mass of nicotine, according to the calibration characteristic. 

V is the volume of air taken for analysis and reduced to normal conditions. 

C - measurement results. 

The confidence error of measurement should not exceed 23% at a confidence level of 0.95. 

We consider it necessary to provide quality control indicators for the reproducibility of fixed 

retention times (± minutes) of our chromatographic analysis. 

 

Research Results 

It is shown that athletes and untrained individuals have a multidirectional reaction of the 

respiratory system to physical activity. Athletes after physical work have a significant increase in 

vital capacity and expiratory reserve volume, while in untrained individuals, the vital capacity of 

the lungs after exercise does not change, and the increase in expiratory reserve volume is 

accompanied by an adequate decrease in inspiratory reserve volume. After exercise, athletes have 

a decrease in the airflow rate at the level of large bronchi, which is compensated by an increase 
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in bronchial patency at the level of medium and small bronchi. The latter is provided primarily 

by the effort of the respiratory muscles. In trained individuals, bronchospastic reactions during 

physical activity were not detected, the air flow rate increases at all levels of the bronchial tree. 

These issues are of particular importance among people with constantly high physical 

activity. First of all, this concerns the nature of sports activities and sports that require targeted 

high pulmonary ventilation during regular training. The total surface of the walls of the 

pulmonary alveoli with a deep breath at the time of maximum physical activity increases to 

hundreds of square meters. The growth of pulmonary ventilation occurs not only due to the 

respiratory rate, but also as a result of the inclusion of additional volumes (lung reserve) in the 

process of enhanced gas exchange. At rest, the anatomical dead space corresponds to the 

functional dead space and is about one third of the tidal volume. 

The adaptive capabilities of the pulmonary system, the external respiratory apparatus are 

very large. This ensures that the optimal gas state of the blood is maintained during exercise. 

It is interesting to cite some figures that highlight the toxic effects of tobacco smoke at the 

level of not only active, but also passive smokers: 

− smoking 20 cigarettes per day, the smoker receives 500 x-rays of exposure per year; 

− 25% die prematurely from the effects of smoking; 

− 7 seconds is required for the penetration of nicotine into the brain by inhalation of 

primary and secondary tobacco smoke; 

− 90% of lung cancer causes are active smoking; 

− more than 4,000 different chemicals are contained in tobacco smoke (main and 

secondary), in addition, modern studies show that there are much more toxic substances 

in secondary tobacco smoke; 

− Carcinogenic components of tobacco smoke are in the body for 70 hours during passive 

smoking; 

− 2 hours of passive smoking is equivalent to smoking one cigarette; 

− about 6,000,000 people die every year from smoking-related causes, of which more than 

3,000 die from second-hand smoke from lung cancer; 

− the influence of nicotine is especially pronounced in children and adolescents; 

− children lag behind in mental and physical development; 

− the level and nature of intraschool adaptation is sharply violated. Children do not study 

well, violate intra-school discipline; 

− it is generally accepted that many smokers have a history of schizophrenia; 

− a side effect of smoking appears in the form of a headache; insomnia often develops. 

The identification of each component of tobacco smoke at different periods and at different 

distances from an active smoker gives an idea of the level of real danger that a passive smoker is 

exposed to. When assessing the real danger, it is necessary to take into account, first of all, the 

form and duration of the passive smoker's stay in an atmosphere polluted with tobacco smoke. 

Depending on the environmental parameters (air temperature, lighting, humidity), the nicotine 

contained in both streams of tobacco smoke is monoprotonated differently and is not equally 

formed in the form of particles easily transported by air streams. 

Below are tables where the most important toxic substances present in tobacco smoke are 

rewritten. 
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Composition and toxicity of tobacco smoke 
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The toxicity index indicates how many times the content of a substance in tobacco smoke 

exceeds the value of the maximum permissible concentrations. 

The list of substances given in the table is given according to their share in the total toxicity. 

Discussion. The exchange of gases between cells and the environment is commonly called 

respiration, which is divided into the following four stages: 

− exchange of gases between the air and lungs; 

− exchange of gases between lungs and blood; - transportation of gases by blood; - gas 

exchange in tissues. 

The first part of gas exchange is performed by the respiratory system. The circulatory system 

performs the rest of this process. It is customary to talk about pulmonary respiration, which 

provides gas exchange between air, blood and tissue respiration, which performs gas exchange 

between blood and tissue cells. There is a close relationship between lung and tissue respiration 

[2; 3]. 

Muscular activity is the main factor influencing the functioning of the respiratory system, 

because. there is a close physiological and functional relationship between the apparatus of 

movement and the respiratory system. Each movement, causing a change in the chemistry of the 

muscles, reflexively and humorally excites the function of respiration. The term "respiratory 

failure" refers to the state when normal breathing at rest, or increased breathing, adequate to 

physical activity, is not able to provide the required saturation of arterial blood with oxygen. 

Arterial hypoxemia sets in. The main way to compensate for respiratory failure is shortness of 

breath [9; 12]. 

Respiratory movements of the chest are caused by contraction and relaxation of not only 

the respiratory muscles of the diaphragm and intercartilaginous and intercostal formations, but 

also the so-called "special respiratory muscles". In the process of sports training, when the depth 

of breathing reaches 30-40% of the vital capacity of the lungs, additional muscles are usually 

included. Many muscle groups of the neck, chest, back and abdominal cavity with very deep 
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breathing have a dual function: participation in motor activity and participation in breathing at 

the expense of skeletal muscles intended for motor activity, which significantly impoverishes the 

process of sports training. 

For all types of sports muscle activity, there are no identical recommendations for optimal 

breathing. The body has a reaction of expediency that enters the respiratory center of 

information, which independently optimizes the breathing process. The specifics of sports 

activity, rhythm, nature of movements, their intensity and duration, as well as ambient 

temperature, barometric data and many other factors undoubtedly affect the nature of breathing. 

According to existing special studies, rare, but very deep breathing (frequency 20-30 times per 

minute, depth 70-85% of vital capacity) is not effective enough [10; 11]. During strenuous 

physical work, the highest oxygen consumption occurs when breathing at a frequency of 40-85 

times per minute and a depth of 35-6094 vital capacity of the lungs. 

With professional sports activities and high fitness, a condition can occur that is described 

as a "feeling of euphoria, or a second wind." The effect of a second breath can be created as a 

result of prolonged physical activity of an aerobic nature. Along with this, it is generally accepted 

that a second wind usually does not appear in well-trained athletes. With a high level of 

professionalism, the work of the chosen power is performed by a well-trained athlete for as long 

as he has enough energy reserves (glucose, glycogen, fats) [8]. The second wind effect is a balance 

between the production and consumption of acidification products resulting from exercise. In the 

process of physical exercise, the optimization of the respiratory rhythm and depth is no less 

important than the physical work done. 

The intake of tobacco smoke into the human respiratory system adversely affects the 

process of oxygen uptake by the body, and thus disrupts the most important physiological process 

- breathing. Alveolar capillaries, instead of being enriched with oxygen, are saturated with carbon 

monoxide, which combines with haemoglobin to form carboxyhemoglobin. As a result of this 

process, a significant part of haemoglobin does not take part in the supply of oxygen to the body. 

In heavy smokers who inhale more than 800 g of suspended particles of tobacco tar during the 

year, about 1.0% of lung tissue is excluded from the breathing process per year. 

Deep, poorly ventilated areas of the lungs tend to accumulate carcinogenic components of 

tobacco tar. Tobacco smoke acids (butyric, propionic, acetic, and others) easily dissolve 

carcinogens deposited in poorly ventilated pulmonary lobes, which, when they enter the 

bloodstream, spread throughout the body, causing cancers of the respiratory tract, lungs, 

gastrointestinal tract, and genitourinary system. 

When smoking, two streams of tobacco smoke are formed: main and side. When puffed, 

the main stream of tobacco smoke is formed, which enters the smoker's body only as a result of 

movement along the cigarette column. 

As a result of intense smoldering of the distal end of the cigarette, between puffs there is a 

side stream of cigarette smoke that enters the external environment (about 2/3 of the smoke from 

a burnt cigarette), polluting it with nicotine, tar and many other products of pyrolysis and 

photosynthesis of tobacco smoke components. 

Tobacco smoke enters the lungs of both heavy smokers and passive smokers in the 

immediate vicinity. As a result of lowering the "freshness index" on a passive smoker, the direct 

toxicity of the air environment and the indirect toxicity resulting from smoking act in 

combination. 
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It is believed that when smoking three cigarettes in a closed space of 35.0 square meters and 

a volume of about one hundred and fifty cubic meters, the amount of light ions responsible for 

the value of the “freshness index” decreases by 68%. 

Environmental problems, primarily issues of air pollution by toxic components of tobacco 

smoke, are important in the life of people who have devoted themselves to sports activities [6;10] 

Health, physical capabilities of not only active, but also passive smokers are closely related both 

to the toxic components of the main and side tobacco smoke, and to the characteristics of 

pulmonary ventilation, which largely changes during physical exertion of different duration 

(types of athletics) and varying degrees of intensity (weightlifting programs). 

The supply of oxygen to the body, the lungs-blood participation, gas exchange processes (the so-

called external respiration) are provided by various physiological mechanisms that are 

fundamentally different for most sports disciplines: pulmonary ventilation, diffusion through the 

alveolar-capillary membranes, the intensity of pulmonary blood flow, the depth and nature of 

breathing (inhale, exhale). These processes are interconnected. 

In the process of inhalation, not all the air entering the respiratory system undergoes gas 

exchange. A certain part of it remains in the so-called "dead space". This space is approximately a 

few tens of percent of the respiratory lung volume and anatomically (normally) corresponds to 

the physiological [11; 12]. The ratio of these volumes contributes to the optimal saturation of 

arterial blood with oxygen. In this process, the oxygen capacity of the blood, the state of its 

acidity, the partial pressure gradient and many other factors are important. 

 

Findings 

Pulmonary respiration is exclusively influenced by the tar present in tobacco smoke. Not 

only in active smokers, but also in passive smokers, the tar of tobacco smoke settles and 

accumulates in poorly ventilated sections of the lung tissue, in the alveoli of the "dead space". 

The adaptive capabilities of the external respiration apparatus are exceptionally large and can 

actually increase in the course of appropriate sports and training activities, and are able to 

correspond to the actual physical load of the intensity required during this period. 

Despite the obvious conclusion that even a small amount of tobacco smoke (passive 

smoking) is incompatible with sports, this issue remains not fully recognized both among 

representatives of professional sports activities and among people who are not interested in a 

sports career. 

Oxygen exchange occurs most efficiently in the lower parts of the lungs. The so-called deep-

diaphragmatic (abdominal) type of breathing: an indicator of the "royal posture" of the chest and 

spine. 

Correct breathing is considered nasal. Breathing through the mouth limits the vital capacity 

of the lungs, reduces the intensity of gas exchange. Nasal breathing activates the diaphragm as 

much as possible, just as mediation calms the biorhythms of the brain, activates its Alpha rhythm. 

With an increase in physical activity, the transition to oral breathing occurs automatically. 

Physiologically, inhalation is slightly shorter than exhalation. The fuller the exhalation, the 

deeper the inhalation becomes, and the ventilation of the lungs increases. During strength 

exercises, it is recommended to exhale at the moment of the greatest muscle effort, and inhale at 

the moment of the least. However, for each sports discipline there is a strictly defined rhythm 

and depth of breathing, which must be observed even in the absence of sports qualifications. 
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The muscles with which we inhale and exhale, according to most experts in sports activities, are 

an indispensable part of the main stabilizing and postural control system. 
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Abstract. The main function of the anterior cruciate ligament (ACL) ligament is to stabilize the 

knee joint. It connects the thighbone to the shinbone. It's most commonly torn during sports and 

physical activities that involve sudden stops and changes in direction — such as soccer, basketball, 

volleyball and tennis. It is very important to teach trainers and sportsmen how to prevent the 

occurrence of ACL damage, and how to treat it. In our work, we discuss the main symptoms of 

ACL dysfunction, the method of reconstruction of ACL using autografts of tendons m. 

semitendinosus and of m. gracilis and the rehabilitation issues after reconstruction. Our research 

is based on the experience collected during 50 ACL reconstructions performed in the Aversi 

Clinic starting from 2013 up to 2020. It turns out, that a timely surgical treatment appears to be 

the best prevention for further injuries of menisci and cartilage. The outcomes of surgery depend 

on the state of menisci and cartilage, the type of autograft, used for reconstruction, fixation 

material, the patient’s age and weight, the mechanism of injury and, certainly, the qualification 

of the surgeon. Absolutely all 50 patients returned to the normal mode of life, which they had 

before the operation. Based on our experience we conclude, that the best time for surgery is 3-6 

weeks after the injury, when the knee is completely extended and there isn’t edema. For timely 

return to sport a full functionally controlled rehabilitation-recovery has a particular importance 

(in our case after 6-7 months). We did ACL reconstruction in age 40-50 for 3 patients: 2 ladies 

and 1 man. Indication for ACL reconstruction for ladies were very unstable knees. The indication 

for ACL reconstruction in man was high sports demand – wrestling coach. After surgery 

conditions of all 3 patients - improved significantly. Our recommendation is, that ACL 

Reconstruction in patients aged 40-50 years should be done in selected cases: when there are 

highly unstable knees in females or in high sports demands. 

 

Keywords: Anterior Cruciate Ligament, Meniscus suture, ACL arthroscopic reconstruction, 

hamstrings, cartilage. 
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საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო. 

 

სტატია გატარებულია პლაგიატზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროგრამაში. 

 

შესავალი. მაღალი კლასის სპორცმენთა საწვრთნელი მომზადება   მთიან პირობებში 

შეტანილი იქნა  1970 წელიდან, ხოლო გდრ-მა  სპორტსმენთა მაღალი შედეგიანობა 

დაუკავშირა მთიან პირობებში ჩატარებულ საწვრთნელ მეცადინეობებს სპორტის იმ 

სახეებში, რომლებიც გამძლეობასთან იყო დაკავშირებული. ამის შემდეგ ამ ქვეყნის 

სპორტსმენებმა, დაიწყეს 3 – 4 კვირიანი რეგულიარული საწვრთნელი გასვლები, 

რომლებიც სპეციალდებიან სპორტის სხვადასხვა სახეებში. საწვრთნელი გასვლები 

დაიწყეს ბულგარეთში ბელმეკენის სპეციალურად აგებულ სპორტულ ბაზაზე (2000 მ. 

სიმაღლეზე მდებარე (საშუალო - მთიანეთი), ხოლო შემდეგ სხვა ქვეყნების მაღალმთიან 

სპორტულ ბაზებზე. ამ დარგში მეცნიერთა დიდი ჯგუფი აკვირდებოდნენ  სპორტსმენთა 

მომზადებას მთიან პირობებში.  

ამოცანები. შეგვესწავლა თუ როგორ მოქმედებს სპორტსმენების სპორტულ 

შედეგებზე, მთიან პირობებში ჩატარებული საწვრთვნელი მეცადინეობები, რელიეფის 

თავისებურებებიდან გამომდინარე სხვადასხვა პირობებში. 

განხილვა. უმრავლესობა  მწვრთნელების,  განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს 

მთიან პირობებში გამძლეობის სახეებში მოვარჯიშეთა მომზადებას , როგორც მაღალი 

კლასის სპორტსმენთა უპირობო ქმედებას. მაგალითად კანადელი მწვრთნელი სესილ 

კოლვინი  მაღალი კლასის მოცურავეთა მომზადების მეთოდიკაში აღნიშნავს, რომ ბევრი 

მათგანი იყენებს მთიან პირობებში  ასეთ წცრთვნას და მათი აღსაზრდელები მკვეთრად 

ზრდიან საკუთარ შედეგებს. ამერიკელი მწვრთნელები რომლებიც ხელმძღვანელობენ 

საშუალო და გრძელ მანძილებზე მოცურავეთა მომზადებას და საწვრთნელ 

მეცადინეობებს, შეკრებებს რეგულარულად ატარებენ მთიან პირობებში.  

ტემპერატურის ცვალებადობის გავლენა შეჯიბრების იმ მონაწილეებზე, 

რომლებსაც მზის სხივები ეცემათ მახვილი კუთხით, შეიძლება განისაზღვროს 

მნიშვნელოვანი სიდიდეებით. დღის განმავლობაში (დღისით) მთებში ტემპერატურის 

ვარდნა (სიმაღლის მიხედვით), შესამჩნევია. ბუნების წიაღში სპორტსმენის პიროვნების 

ჩამოყალიბებაში და წვრთნის შინაარსში გარკვეული ადგილი უკავია ბუნებრივ გარემოს 

და მთიანი პირობების გამოყენებას. მთიან პირობებში საწვრთნელი მეცადინეობების 

დაწყებამდე, ორგანიზმის ჯანმრთელობის დადგენის მიზნით, სპორტსმენებმა უნდა 

გაიარონ საექიმო შემოწმება. მიღებული მონაცემებით განისაზღვრება მოვარჯიშის 
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მაქსიმალური დატვირთვის ოდენობა. წლის განმავლობაში თითოეულმა მათგანმა უნდა 

გაიაროს საექიმო შემოწმება 3 – 4 - ჯერ მაინც. შემოწმების მონაცემები სპორტსმენს 

საკუთარ დღიურში უნდა ჰქონდეს ჩაწერილი. გარდა საექიმო შემოწმებისა, საჭიროების 

შემთხვევაში, კონსულტაციისათვის უნდა მივმართოთ ექიმ-სპეციალისტს სპორტის 

დარგში. 

ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც სამეცნიერო ასევე პრაქტიკული  

ორგანიზმის გარემო პირობებთან ურთიერთკავშირის შესწავლას . ადამიანის 

ნორმალური მოქმედება შესაძლებელია მხოლოდ გარემო პირობების გათვალისწინებით. 

ამა თუ იმ მოდიფიკატორის შეცვლა ორგანიზმისათვის არ მიმდინარეობს უკვალოდ, 

შესაძლებელია გარკვეული ძვრების შეგრძნება. მთის კლიმატის მაგალითზე გარემოს 

აქვს კომპლექსური ხასიათი. ჰაერში ჟანგბადის სიმცირით, მზის რადიაციით, ჰაერში 

მომატებული იონიზაციით, ტემპერატურისა და ტენიანობის ცვალებადობით მთის 

კლიმატი განსხვავდება ბარის კლიმატისაგან. თითოეულს შეუძლია გამოიწვიოს 

გარკვეული ბიოლოგიური ეფექტი აქ დასახელებული ფაქტორებიდან  . როგორც 

ერთნაირ მთიან პირობებში ორგანიზმის საპასუხო რეაქციები,  განპირობებულია 

აღნიშნული ფაქტორების თავისებურებებთან შეთავსებით და ორგანიზმის 

ფუნქციონალური მდგომარეობით. 

ჰიპოქსიას განსაკუთრებული ადგილი განეკუთვნება. ატმოსფერული ჰაერი 

წარმოადგენს გაზების მექანიკურ ნაზავს, აზოტი (78,08 %), ჟანგბადი (20,93 %), 

ნახშირორჟანგის გაზი (0,03 %) და სხვა გაზების მცირე რაოდენობა (არგონი, გელია, 

კრიპტონა, ამმიაკა და სხვ.). გაზები, რომლებიც შედიან ატმოსფეროს შემადგენლობაში, 

დედამიწის მიზიდულობის ძალით ზემოქმედებენ ჰაერის ნაწილაკებზე. ზღვის 

დონიდან ზედაპირზე ატმოსფერული წნევა 1 სმ2 საშუალოდ შეადგენს 1,033 კგ. 

ვარაუდობენ, რომ ატმოსფეროს ზედა ფენა მიწიდან არის 1000 მ-ის დაცილებით. 

 ვარაუდობენ, რომ ჰაერის სვეტის სისქით განისაზღვრება ატმოსფერული წნევა.  

დედამიწის ზედაპირიდან გადაადგილებით ბარომეტრიული წნევა კანონზომიერად 

დაიწევს. ურთიერთკავშირი ბარომეტრიულ წნევის სიმაღლეს შორის არის პირდაპირი, 

მაგრამ მათ შორის არაპროპორციული დამოკიდებულებაა. მაგალითად, სიმაღლის ცვლა 

0-დან 300 მ-დე იწვევს ატმოსფერული წნევის კლებას ვერცხლისწყლის სვეტის 27 მმ-დე, 

ხოლო 300 მ-დან - 4800 მ-დე სხვაობა იწვევს წნევის კლებას ვერცხლისწყლის სვეტის 17 

მმ-დე. ბარომეტრიული წნევა იკლებს ვერცხლისწყლის სვეტის 1 მმ-ით 100 მ. სიმაღლეზე  

 PO2 შეადგენს ალვეოლარულ ჰაერში  სინდიყის სვეტის 100 მმ-ს.  ის კლებულობს 

70-მ-დე 2000 მ-ზე, ხოლო - 50-55 მმ-ს 4000–4500 მ. სიმაღლეზე. 8000 – 8500 მ  საშიშ ზონას 

წარმოადგენს.  PO2-ის ჰემოგლობინის ჟანგბადით გაჯერება ნაკლებია (95%-დან 92%-

მდე) ალვეოლარულ ჰაერში 3000 მ. სიმაღლემდე, ეს მოსვენებულ მდგომარეობაში 

ორგანიზმს აძლევს საშუალებას შეძლოს ჟანგბადის უკმარისობის კომპენსირება. 

რამდენადმე ვეგეტატიურ სისტემაზე ვერ ახდენენ შესამჩნევ ძვრებს სიმაღლეები, 

რომლებიც არ აღემატებიან 3000 მ-ს, მოცემულ მდგომარეობაზე (ა. დ. ბერნშტეინი, 1967 

წ.) არსებობს სხვა მოსაზრებაც ამ მიმართებით. 

ბარომეტრიული წნევის ვარდნის შესატყვისად ატმოსფეროს სიმკვრივე 

კლებულობს.  ამ მოვლენის მნიშვნელობა ძალიან დიდია სპორტის სხვადასხვა სახეობის 

წარმომადგენლებისათვის, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ძალა იხარჯება ჰაეროდინამიკური 

წინააღმდეგობის გადალახვისათვის.  
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ცხრილი 1. სიმაღლეზე ასვლისას ადამიანის პარციალარული წნევის ცვლა და 

სისხლის ჟანგბადით გაჟღენთილობა. (გ.პ. კონრადი) 

სიმაღლე  

მ-ში 

ვერცხლისწყლის 

სვეტში 

ბარომეტრიული 

წნევა, მმ.  

წნევა ჰაერში 

ჟანგბადის 

პარციალარუ

ლი 

გაზის ნაერთში,  

 HBO/2 % 

ექვივალენტური 

შემადგენლობა  

 

სისხლის 

გაჯერება, % 

ჟანგბადით 

0 760 159 20.94 98 

500 716 149 19.65  

1000 674 141.3 18.41 97 

1500 634 133 17.24  

2000 596 125 16.12 94 

2500 566 117 15.06  

3000 526 110 14.06 92 

4000 462 96.9 12.19 85 

 

მზის მაღალი რადიაცია არის მთიანი კლიმატის შემდეგი თავისებურება .  უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ შეიძლება შთანთქოს ჰაერში სხვადასხვა ნაწილაკების გაფანტვით მზის 

ენერგიის მოკლეტალღოვანი (ულტრაიისფერი) რადიაცია. წყლის ორთქლი არის ჰაერის 

მაღალი სისუფთავისას მზის სხივური ენერგიის ძირითადი  შთანმთქმელი. ატმოსფეროს 

სიმკვრივე და მისი წყლის ორთქლით გაჯერება მკვეთრად ეცემა სიმაღლის მატებასთან 

ერთად. ასევე მკვეთრად მატულობს მზის რადიაციით დაძაბვა (ყოველ 1000 მ. 

სიმაღლეზე საშუალოდ 10%-ით).  2000 მ. სიმაღლეზე 60 – 80%-ით უფრო მაღალია, ვიდრე 

დაბლობზე ულტრაიისფერი სხივების რადიაცია. ჰეროიონების რაოდენობაც 

ულტრაიისფერი რადიაციის ზრდასთან ერთად კანონზომიერად მატულობს .  

 1936 წელს ნ. ა. რემიზოვის  აზრით პირდაპირი კავშირები არსებობს მთის 

ავადმყოფობის სიპტომებს   და დადებითი ჰეროიონების დაგროვებას შორის . 

იგი აღნიშნავდა, რომ გამოვლინდება კანონზომიერი ჰაერის იონიზაციის მატება  

იალბუზის ფერდობებზე სიმაღლის ზრდასთან ერთად. ტემპერატურის მკვეთრი 

ცვალებადობა დამახასიათებელია მთის კლიმატისათვის,  ტემპერატურის ვარდნა 

დღისით მკვეთრად შესამჩნევია ვიდრე ღამით.  

 

დასკვნები.  

მუშაობის უნარიანობის მკვეთრი დაქვეითება მთაში ყოფნის პირველი 7 – 10 დღის 

განმავლობაში აღინიშნება. (თავის ტკივილები, დაღლილობა, ძილის რეჟიმის დარღვევა)  

პირველ კვირაში საწვრთნელი დატვირთვის 10 – 20-%-ით საჭიროა შემცირება, რომელთა 

ინტენსივობა ბართან შედარებით 2 – 3 -ჯერ ქვეითდება. შემდეგ (7 – 10 დღიდან) 

უმჯობესდება მოვარჯიშის თვითშეგრძნება, მუშაობის უნარის ამაღლება. საადაპტაციო 

პროცესისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს  მთიან პირობებში ადგილობრივი პირობების 

გათვალისწინებით შედგენილ რაციონალურ სადღეღამისო რეჟიმს, სადაც 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს დასვენებისათვის აუცილებელი პერიოდი, ასევე 

სხვადასხვა აღმდგენელი საშუალებების გამოყენება. ამ პერიოდში განსაკუთრებული 

ყურადღება უნდა მიექცეს დღისა და ღამის ძილის ორგანიზებას. 

მთიან პირობებში სპორტსმენის მომზადების დროს გათვალისწინებული უნდა 

იქნეს მისი ფიზიკური მომზადების დონე, კლიმატური პირობები, ინდივიდუალური 
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საწვრთნელი დატვირთვის ნორმირება. დატვირთვის პრინციპი უნდა იყოს  
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CONDUCTION OF TRAINING EXERCISES IN MOUNTAINOUS CONDITIONS 
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Mariam Gobirakhashvili – Resident, Tbilisi State Medical University, Georgia. 

Alexander Egoyan - Associate Professor, Doctor of Physics and Mathematics; 
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Abstract. Most of the world's leading coaches pay special attention to the training of endurance 

in mountainous conditions as an unconditional activity for high-class athletes. The duration of 

the training process in mountainous conditions is usually 3-4 weeks. Existing scientific studies on 

the training experience of highly qualified athletes in different countries of the world prove that 

such a duration of training in the mountains allows us to use the capacity of aerobic and anaerobic 

energy supply of the lactation system related to special endurance. However, it should be noted 

that in practice, not infrequently, both 2-week and 5-week and 6-week trainings of athletes in 

mountain conditions are used. Mountainous conditions differ from plain conditions by the lack 

of oxygen in the air, the increased radiation of the sun, the high ionization of the air and the 

sharp drop in temperature and humidity. Each of the above factors has the ability to 

independently produce certain biological effects. 

Keywords: mountain conditions, training, sports results. 
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შესავალი. თანამედროვე სპორტული მოღვაწეობა მოითხოვს დიდი წარმატებების 

მისაღწევად საჭირო ისეთი ახალი ხერხებისა და საშუალებების ძიებას, რომელთა 

გამოყენბითაც შესაძლებელი იქნება სპორტსმენთა შრომისუნარიანობის მომატება და 

აღდგენითი პროცესების დაჩქარება. 

მთიან რეგიონებში შეჯიბრებებისათვის სპორტსმენთა მომზადების პრობლემამ 

სპორტული სამყაროს მუშაკთა ყურადღება XIX ოლიმპიური თამაშების შემდგომ 

მიიპყრო (ქ. მეხიკო, ზღვის დონიდან 2240 მ.). სწორედ ამის შემდგომ გაიზარდა 

ყურადღება ისეთი ვარჯიშების მიმართ, როგორიცაა ბუნებრივი და ხელოვნური 

ჰიპოქსია. ასეთი ვარჯიშები განიხილება, როგორც წარმატებული მეთოდები მაღალ და 

საშუალო მთიან რაიონებში შეჯიბრებებისთვის მოსამზადებლად, რაც ფუნქციონალური 

რეზერვების მობილიზაციის და ახალ, უფრო მაღალ ადაპტაციურდონეზე გადასვლის 

საშუალებას იძლევა. 

1960 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე, აფრიკელი სპორტსმენების გამოსვლა, ამის 

ნათელი მაგალითი გახდა: თუნდაც, ა. ბიკილას გამოსვლა, რომელმაც წარმატებით 

იასპარეზა და მოუგო იმ დროისთვის მასზე უფრო გამოცდილ და ტიტულოვან 

სპორტსმენებს (ბიკილა მაღალ-მთიან რაიონში ცხოვრობდა). თავიდან ეს წარმატება 

განიხილებოდა, როგორც უბრალო შემთხვევითობა, მაგრამ იმავე ა. ბიკილამ 1964 წელს 

მარათონული დისტანციაც მოიგო. 

ამოცანები. ამ კვლევის ძირითადი მიზანია ჰიპოქსიასთან დაკავშირებული 

საკითხების განხილვა და ანალიზი. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების წამყვან 

სპეციალისტთა პრაქტიკული გამოცდილბიდან გამომდინარე შემუშავებულია 

რეკომენდაციები მაღალ და საშუალო მთიან რაიონებში სპორტსმენთა მომზადებისთვის. 

განხილვა. მოგეხსენებათ, რომ მთიანი რეგიონები იყოფა სხვადასხვა დონეებად: 

“მაღალმთიანი“, “საშუალომთიანი”, დაბალმთიანი” და სხვა. თუმცა, ზოგი ავტორი 

თვლის, რომ მაღალმთიანი ზღვის დონიდან 1000-12000 მეტრია, სხვები მაღალმთიან 

რაიონად 2000-2500 მეტრს მიიჩნევენ. 

არა ერთხელ ჩატარებულმა კვლევებმა, გამოავლინეს სპორტულ სფეროში მოღვაწე 

ადამიანთა ადაპტაციის პრობლემები. მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპორტსმენთა 

ფიზიოლოგიურ რეაქციათა ანალიზებზე დაყრდნობით, სპეციალისტებმა 

შემოგვთავაზეს შემდგომი სახის საკვალიფიკაციო ვარჯიშები, ზღვის დონეების 

მიხედვით: 

დაბალმთიანი 800-1000 მ. - ვარჯიშები მოსვენებულ და საშუალო ინტენსიობის 

დატვირთვებზე; ჟანგბადის დავალიანება ფიზიოლოგიურ ფუნქციებზე არ შეინიშნება; 

საშუალომთიანი 1000-25000 მ.-მდე - აქ აღინიშნება ცვლილებები საშუალო 

ინტენსიობის ვარჯიშებზეც კი; მოსვენებულ მდგომარეობაში ცვლილებები არ შეიმჩნევა; 
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ძირითადი ადაპტაციური რეაქციები, მთიან რაიონებში მომზადებისას 
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შემადგენლობა სისხლში, 2,3-ჯერ იზრდება ერითროციტების რაოდენობა, იმატებს 

მიოგლობინის რაოდენობა (რომელიც ამსუბუქებს ჟანგბადის მოხმარებას), იზრდება 

მიკოხონდრიების სიდიდე და რაოდენობა, იზრდება დამჟანგავი ფერმენტების 

რაოდენობა (კოლბი 2003 წ.) 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების სპორტული ცენტრები საშუალო და მაღალ მთიან 

რაიონებში: ადის აბება- ეთიოპია- 2200-2400 მ., ლას-პასი - ბოლივია - 3660 მ., ტოლუკი - 

მექსიკა - 1300-3200 მ., მეხიკო - მექსიკა - 2250 მ., პროვი - აშშ. – 1400 მ., კოლორადო - 

სპრინგსი - აშშ - 2194 მ., ფლასტაფე აშშ. - 1800-2400 მ. , ბოგოტა- კოლუმბია - 2500 მ., კიტო 

- ეკვადორი - 2220 მ., ნარომორო - კენია - 1850-2150 მ., ბელმეკენი - ბულგარეთი - 1900 მ. 

დაბალმთიანი რაიონი: 800-1000 მ. ზღ. დონიდან - ამ სიმაღლეზე საშუალო 
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ატმოსფერული წნევა - ჰაერის შემადგენლობა: გაზები, რომლებიც არსებობენ 

ჰაერში (აზოტი, არგონი, დიოქსიდი, ნაშირმჟავა), აგრეთვე სიმაღლის ცვლასთან ერთად 

ატმოსფროს სიმკვრივე მცირდება, მცირდება წყლის ორთქლის (ნესტის) კონცენტრაცია, 

რაც ხელს უწყობს მზის რადიაციის მომატებას მინიმუმ 10%-ით. ყოველ 1000 მეტრზე 

მოდის უფრო და უფრო მეტი ცვლილება ულტრა-ფიალეტური რადიაციისგან, რომლის 

ინტენსიობაც იზრდება 3-4%-ით ყოველ 100 მეტრზე. სიმაღლის ზრდასთან ერთად 

იზრდება და იცვლება ელექტროობის შემცველობაც ატმოსფეროში და მცირდება 

უარყოფითი იონიზაციაც. რაც შეეხება ორთქლს, ის მაღალ მთიან რაიონში მცირდება და 

2000 მეტრის სიმაღლეზე ორჯერ მცირეა, ვიდრე ზღვის დონეზე.  

ადამიანის სიმაღლის ადაპტაცია - ჰიპოქსია - ადამიანის ადაპტაცია სიმაღლის 

ჰიპოქსია წარმოადგენს რთულ ინტეგრაციულ პროცესს-რეაქციას. 

უფრო მნიშვნელოვანი და შესამჩნევია გულ-სისხლძარღვთა ორგანოებზე. მთიან 

რაიონებში ძირითადი ადაპტაციური რეაქციები  შემდეგია: იზრდება ფილტვების 

ვენტილაცია, გულისცემა, იზრდება ჰემოგლობინის, ერითროციტების შემადგენლობა 

სისხლში, მცირდება ჟანგბადის მოხმარება.  

ატმოსფრული ჰაერის სიმკვრივე, იწვევს არტერიული წნევის დაბლა დაწევას. უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ ყოველი 300 მეტრის მომატებისას, გარემოს ტემპერატურა 

იცვლება 2C-ით, ხოლო ულტრაიისფერი სხივები 1000 მეტრზე 35%-ით (ვილიამსი 1983 

წ.). რაც შეეხებათ იმ ადამიანებს, რომლებიც მთიან რეგიონებში არაადაპტირებული 

არიან,  მათთვის პულსაცია დასვენების და დატვირთვის დროსაც ზღვის დონიდან 1000 

მეტრზე მოხვდრისას მატულობს. 

 კომპესატორული რეაქციები თანაბარი დატვირთვების დროს უფრო გამოჩნდება, 

ის შეიძლება შემოწმდეს ლაქტატის კონცენტრაციით კუნთებში. ცვლილებები 1500 

მეტრზე იწვევს ლაქტატის კონცენტრაციას 30 % -ით, ხოლო 3000-3500 მეტრზე ის 

შეადგენს 170-240%. 
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პირველი სტადია მწვავე ადაპტაცია- ერთ-ერთი პირველი დამახასიათებელი 

გემოდინამიკური ცვლილებები სიმაღლისა, არის გულის ცემის აჩქარება და 

არტერიალური წნევის ცვალებადობა. გულის ცემა 2000-2500 მეტრზე პირველი 

დღეებიდანვე იმატებს 4-6 დარტყმით, 3000-4000 მეტრზე 8-10 დარტყმით, ხოლო 

რამდენიმე დღის მერე ყველაფერი თავის ადგილზე დგება. მიუხედავად იმისა, რომ 

ჰემოგლობინი მომატებადია, მთაში ორგანიზმის აერობული სიმძლავრე  მაინც იკლებს.  

მთაში მოხვედრისას ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე რეაქცია ადამიანის 

ორგანიზმისთვის 1. არის ერითროციტებისა და ჰემოგლობინის მომატებაა; 2. 

აქტიურდება ადრენალური სისტმები - ეს არის სპეციფიკური კომპონენტი ადაპტაციის 

დროს, რომელიც სისხლის მოძრაობის აპარატის მოქმედებასა და სუნთქვაში დიდ როლს 

ასრულებს; და 3. მწვავე ჰიპოქსია, ზღუდავს რესინთეზს, რომელიც იწვევს ისეთი 

ფუნქციების დეპრესიას, რაც გამოიხატება მოძრაობით და ინტელექტუალურ 

თვისებებში, ასევე იწვევს სხვადასხვა ორგანოების შესუსტებას. 

პირველ სტადიაზე- სისხლში ლაქტაცია იზრდება, ხოლო რამდენიმე კვირის 

შემდეგ ლაქტაციისა და გლიკოგენის ინტენსიობა და ლაქტაციის წარმოშობა დგება თავის 

ადგილზე, სამაგიეროდ იზრდება ენერგომომარაგების მეტაბოლური პროცესები.  

მეორე სტადიაზე - ვითარდება ადაპტაცია, იზრდება ჟანგბადის მოცულობა 

სისხლში, იმატებს ფილტვების ვენტილაციური მოცულობა, ძლიერდება სისხლის 

მიმოქცევა. 

მესამე სტადიაზე - იზრდება სუნთქვა და ჟანგბადის მოცულობა ფილტვებში; 

იზრდება გულის მასის სიდიდე, კორონალური გზა, მთლიანად გულის სიძლიერე და 

ენერგომომარაგება. 

სპორტსმენები, რომლებიც ადაპტირებულები არიან  ჰიპოქსიულ პირობებს, კარგად 

იტანენ ჰიპოქსიის ხელოვნურ სეანსებს და შესწევთ უნარი შეინარჩუნონ რეაქციის დონე 

30-40 დღით, დაბლობში დაბრუნების შემდეგაც. დღეში ერთჯერადად მთაში ყოფნისას, 

ან ვარჯიშის შემდეგ, ერითროციტები თავის დონეს 9-12 დღეში უბრუნდება, ხოლო თუ 

ჰიპოქსიური ვარჯიშები ტარდება ხშირად და რეგულარულად, მისი ეფექტი შეინიშნება 

40 დღის შემდეგაც.  

ჰიპოქსიური ვარჯიშები იყოფა ორ ნაწილად: ბუნებრივი-მთაში, ხელოვნური-

ბაროკამერაში.  

საყურადღებოდა, რომ ჰიპოქსიური ვარჯიშები ეფექტურ საშუალებას 

წარმოადგენენ აკლიმატიზაციის პროცესების დასაჩქარებლადაც. 

როდესაც საშეჯიბრო სერიებია და უნდა შევინარჩუნოთ ვარჯიშებიდან მიღებული 

შედეგები, აუცილებელია მიკროციკლებში ჩავრთოთ ხელოვნური ჰიპოქსიური 

ანაერობული, ან აერობული მეთოდებით ვარჯიშები.  

ბაროკამერების შემდგომ, ჰიპოქსიური ნარევების კოქტილები გამოიყენება 

სხვადასხვა სახის ნიღბებშიც, მას ეფექტურად იყენებენ აგრეთვე სასუნთქად ე.წ. 

(ტრუბკები), მაგრამ ვერავითარი ხელოვნური მეთოდი ვერ შეცვლის ბუნებრივად მთაში 

შესრულებულ მეთოდებს.  

მთაში ვარჯიშებსა და სტარტებს შორის, შეიძლება ჩავრთოთ 3-6 დღიანი 

მომატებული ინტენსიობის ხელოვნური ჰიპოქსიის ვარჯიშების მოკლე 

მიკროციკლებიც, რომლის გამოყენების მეთოდიც შემდეგნაერია:  5 წუთი გაზის ნაერთის 

შესუნთქვა, 10-12% შემადგენლობის ჟანგბადის შესუნთქვა და  5 წუთი ჩვეულებრივი 

ჰაერის შესუნთქვა. ეს მთოდი გრძელდება 30-60 წუთის განმავლობაში (კოლჩინსკი 1993). 
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მსოფლიოს ბევრი წამყვანი სპეციალისტების აზრმა და მათმა გამოცდილებამ 

გვიჩვენა, რომ მთის სიმაღლეს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მრავალი სპორტის 

სახეობათა წარმომადგენლები სავარჯიშოდ 1700-2200 მეტრს ირჩევენ; აგრეთვე 

ყურადღების ქვეშაა სიმაღლეები 2500-3000მ. ხშირად ეფექტურად სიმაღლეებად 1000-

1500 მეტრი ითვლება (ფრიდმანი 2008წ.) 

არსებობს მოსაზრებაც, რომ 1000-1500 მეტრი სიმაღლე ეფექტურია როგორც  

სპორტსმნების მომზადებისთვის, ისე აღდგენისთვის, მათ უფრო მაღალ ეტაპზე 

გადასაყვანად და მოსამზადებლად.  

როგორც აღვნიშნეთ, 2500-3000 მეტრზე მომზადება ხელს უწყობს 

ენერგომომარაგების სისტემების განვითარებას, მაგრამ მან შეიძლება ხელი შეგვიშალოს 

ტექნიკის განვითარებასა და ფსიქოლოგიურ მომზადებაში. ბოლო წლებში უფრო დიდი 

ყურადღება ეთმობა მომზადებულობას ზღვის დონიდან 1000-1250 მეტრზე, ხოლო 

ცხოვრებას 2000-3000 მეტრზე. 

ცხოვრება ხელოვნური ჰიპოქსიის პირობებში და ვარჯიშები ზღვის დონეზე - ბოლო 

წლების განმავლობაში სპეციალურ ლიტერატურებში პროპაგანდას უწევენ ჰიპოქსიული 

ვარჯიშების პირობებს 2000-3000 მეტრ სიმაღლეზე, ხოლო ვარჯიშობებს ჩვეულებრივ 

პირობებში. საუბარია იმაზე, რომ შენობაში, სადაც ისინი იმყოფებიან, ატმოსფერული 

წნევა ისეთივეა, როგორიც იმავე სიმაღლეზე მთის პირობებში.  

მიიჩნევა, რომ ამ საკითხში პირველები  ამერიკელები იყვნენ, რომლებმაც 1990 წელს 

შექმნეს ხელოვნური პირობები და მას შემდეგ იყენებდნენ მას.  სინამდვილეში კი 

პირველები გერმანიის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სპეციალისტები იყვნენ, 

რომლებიც 1990 წლიდან აწყობდნენ 500მ2-ის ზომის ოთახს და მასში წნევას სწევდნენ იმ 

დონემდე, როგორიც 4000 მეტრ სიმაღლეზეა. 

ჰიპოქსიული ვარჯიშების ეფექტურობის სქემა - ჰიპოქსიის ვადა გრძელდება 12-15-

დან 28 დღემდე; ჟანგბადის ჩასუნთქვის მომენტში ატმოსფერული წნევა  უნდა 

ედრებოდეს 2500-3000 მეტრის დონის წნევას. ჰიპოქსიულ პირობებში ყოფნის 

ყოველდღიური ლიმიტი 14-18 საათია. ოპტიმალური ვარჯიშები კი, რომლებიც  

ჩვეულებრივ პირობებში ტარდება- 1-2 ვარჯიში დღეში, 2-4 საათის განმავლობაში. ეს 

მეთოდი და მისი გადამეტებული ხანგრძლივობა ზიანს აყენებს სპორტსმენის ფსიქიკას, 

რასაც გერმანელი სპეციალისტებიც ეთანხმებიან.  

სწრაფი აკლიმატიზაცია მთის პირობებში - სპორტსმენთა გადასვლას მთაში 

მკვეთრი რაქციები აქვს, ეს მოქმდებს მათ შრომისუნარიანობაზე. აკლიმატიზაციის 

პერიოდი მთაში დიდი დიაპაზონით მერყეობს- 3-5 დღემდე, 10-12 საათით; აქტიური 

დატვირთვა 10-12 დღე, 35-45 საათით.  

ეფექტური აკლიმატიზაციისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ 

მდგომარეობაშია თავად სპორტსმენი, ის აუცილებლად უნდა იყოს წინასწარ 

დასვენებული. თუ მთაში სპორტსმენის მომზადება იწყება არა დასვენების შემდეგ, 

არამედ აღდგენითი პროცრსების დროს, ჰიპოქსიული ადაპტაციის პროცესი 

შენელებული ტემპით წავა. ამიტომ მთაში გადასვლის წინ რეკომენდირებულია 

მოვაწყოთ 3-5 დღიანი აღდგენითი პროცესები. 

რაც შეეხება მთაში მაღალი ინტენსიობის ვარჯიშების შესრულებას, 

რეკომენდირებულია შემცირებული 20-40%-იანი დოზირებით, ხოლო აღდგენითი 

ინტენსიობის ვარჯიშები და პაუზები ვარჯიშების შორის უნდა გავზარდოთ 1,3-1,5ჯერ. 

მთაში მომზადების ციკლის ხანგრძლივობის ოპტიმალური სტრატეგია: 
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მთაში რეკომენდირებული ვარჯიშის ხანგრძლივობა 3-4 კვირაა; მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყნების სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ სწორად ეს ხანგრძლივობა არის 

ოპტიმალური აერობული-ანაერობული მომზადებულობისთვის .  

მაგრამ პრაქტიკაში, მოსამზადებლად 5-6 კვირაც გამოიყენება: 

1. პირველი მიკროციკლი 3-4 დღიანი,  60-70%  აერობული ხასიათის 

დატვირთვა; 

2. მეორე მიკროციკლი 6-7 დღე, 80-90%-იანი მძიმე დატვირთვა, აერობული 

და შერეული აერობულ-ანაერობული ხასიათის; 

3. მესამე მიკროციკლი 7-8 დღე, სამუშაოს სიდიდე 90-100%, აერობული 

ხასიათის II-III ზონა,  შერეული IV-V ზონა ანაერობული, გლუკოგენური VI ზონა. 

მთაში ვარჯიშის შემდეგ, შეჯიბრებისთვის უშუალო მომზადება: ძირითადი 

შეჯიბრებისთვის მოსამზადებლად საჭიროა 3-4 კვირიანი მეზოციკლის ჩართვა მთაში, 

დატვირთვა მაღალია და ვიწყებთ აკლიმატიზაციის გავლის შემდეგ 2-3 დღეში,  

დატვირთვა იზრდება 75-80%-დან-100-%მდე. ძირითადი პრიორიტეტი ეთმობა ძალის, 

მოქნილობის და გამძლეობის განვითარებას.  

პრაქტიკაში გავრცელებულია შეხედულებები, რომ მთაში ყოფნის ბოლო დღის, 

საწვრთნო შეკრებასა და ძირითად სტარტს შორის, მიღებული დღეების რაოდენობაა 20-

28 (ვაიცკხოვსკი 2000წ.) 

1. სტარტერებისთვის 12-14-16-18 დღე; 

2. საშუალო დისტანციებზე გამომსვლელთათვის 20-28 დღე. 

ხოლო იმ სპორტსმენებს, რომლებიც კარგად არიან ადაპტირებულები ე.ი. 

არაერთხელ ნამყოფები, შეუძლიათ ზემოთ აღნიშნული დღეები შეამცირონ 2-3 დღით.  

ჰიპოქსიულ პირობებში სპორტსმენთა მომზადების საბჭოთა კავშირისა და 

გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის სპორტსმენთა (სპეციალისტთა) 

გამოცდილება: მათ მიერ შემოთავაზებული იქნა ამერიკელი და ავსტრალიელი 

სპეციალისტებისგან განსხვავებული, ახალი გზები: არა 2-4 კვირიანი  დატვირთვების 

შეჩერება, არამედ ენერგომომარაგების დამოუკიდებელი სისტემების შემუშავება, 

რომელთა სტრუქტურაშიც გამოიყოფა ორი ნაწილი: 1. ერთი ან ორი მეზოციკლი, 

რომელთა ხანგრძლივობა 3-6 კვირაა; ამ მიზეზით აღიშნული მონაკვეთის ამოცანაა 

სპორტსმენების ორგანიზმის ადაპტაციური ნახტომის სტიმულირება; 2. მეორე ნაწილის 

ამოცანაა 3-4 კვირიანი პერიოდი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური აღდგენისთვის 

(სპეციალურ მოსამზადებელი), რომელიც მკაცრად სპეციფიური ხასიათისაა და ჰგავს 

საკონტროლო მეზოციკლს. მთაში მომზადების შემდეგ ბრუნდებიან დაბლობში, რის 

შემდეგაც იგეგმება წინა საშეჯიბრო მეზოციკლი, რომლის ძირითადი დავალებაა მთაში 

ძალიან დიდი დატვირთვის შემდეგ ორგანიზმის აღდგენა; სამუშაოთა სიდიდე 

მკვეთრად მცირდება 40-60%-მდე. 

მომზადების კიდევ ერთი ვარიანტი: მეზოციკლის თანმიმდევრობა პირველ 

დღეებში იზრდება, მაგალითად პირვლ სამ დღეში ყოვლდღიური დატვირთვა არ 

აღემატებოდა 4 საათს, ხოლო გაცურვის სიდიდე 8-10 კმ-ს; მომდევნო დღეებში 

ხანგრძლივობა 5-6 საათია, გასაცური კი 14-18 კმ. ეს დატვირთვა გრძელდება 7-8 დღის 

განმავლობაში, შემდეგ კი მცირდება 3-4 საათით, ხოლო გასაცური მანძილი მხოლოდ 6-

10 კმ-მდე. ამით მთავრდებოდა 1 საბაზო მეზოციკლი. 

მაგალითად: მოცურავეებისთვის მთიან რაიონში მოხვედრის პირველ დღეებშივე, 

საჭიროა ჩავუტაროთ ნაკლები სიმძლავრის დატვირთვები, რათა სპორტსმენები 

ჰიპოქსიის პირობებში ადვილად ადაპტირდნენ.  
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ადაპტირების პერიოდის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენჯერ 

არის სპორტსმენი  ნამყოფი მთაში. იმ შემთხვევაში, თუ სპორტსმენი რეგულარლად 

დადის და წლის განმავლობაში რამდენჯერმე არის მთაში ნამყოფი, მისთვის ადაპტაციის 

პერიოდი 2-3 დღეა; ხოლო იმისთვის, ვინც პირველად სტუმრობს მთას, ადაპტაციის 

პერიოდი 4-6 დღეა. ადაპტაციის პირველი დღეების დატვირთვამ უნდა მიიღოს საერთო 

და სპეციალური მოსამზადებელი ხასიათი.  

მთაში ყოფნის მომდვნო 5-6 დღის განმავლობაში, დატვირთვა იზრდება და აღწევს 

მაქსიმალური მაჩვენებლების 80-90 %-ს - სპრინტერებისთვის დატვირთვა შეიძლება 

აღემატებოდეს 7000 მეტრს, საშუალო დისტანციებისთვის 8000 მეტრს, 

სტარტერებისთვის 9000 მეტრს.  

პროგრამის 11-17 დღე ითვალისწინებს  საკონტროლო ხასიათის შეჯიბრებებში 

მონაწილეობას, შემდეგ კი აქტიურ დასვენებას. შესაბამისად ამისა, მთიან რაიონში 

მოსამზადებლად გამოყოფნ სამ მიკროციკლს: პირველის ხანგრძლივობაა - 12 დღე, 

მეორეს ხანგრძლივობაა - 13-18 დღე, მესამეს ხანგრძლივობაა - 19-21, ხოლო  დასვენება 

ორი დღით.  სხვადასხვა ციკლური სპორტის სახეობებში მრავალწლიანმა გამოცდილებამ 

გვიჩვენა, რომ სტარტებამდე მთიანი რაიონებიდან დაბლობში ჩამოსასვლელად, 

საუკეთესოდ მომზადებულობისათვის ყველაზე ოპტიმალური დღეების რაოდენობა  19-

23 დღეა.  

საშუალო მთიან რაიონში 21 დღიანი პერიოდის მომზადების შემდეგ, 3 კვირიანი 

წინა საშეჯიბრო მეზოციკლის გასავლელად, სპორტსმენები გადადიან დაბლობში, 

რომელიმე ერთ კონკრეტულ სპორტულ ბაზაზე.  

დასკვნა. ჰიპოქსია არის ერთ-ერთი საშუალება სპორტსმენებში ფუნქციონალური 

საშუალებების ასამაღლებლად. ის ხელს უწყობს ადაპტაციური პროცესების 

ოპტიმიზაციას, სწრაფად აღდგენას, შრომის უნარიანობის ამაღლებას, იზრდება გარე 

სუნთქვა და ჟანგბადის მოცულობა ფილტვებში, იზრდება გულის მასის სიდიდე, 

მთლიანად გულის სიძლიერე და ენერგომომარაგება. 
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Abstract. The main purpose of this study is to discuss and analyze issues related to hypoxia. 

Hypoxia is one of the means to enhance functional capacities in athletes. It helps to optimize 

adaptive processes, speed recovery, increase work capacity, increase external respiration and 

oxygen volume in the lungs, increase heart mass, overall heart strength and energy supply. Based 

on the practical experience of leading specialists from different countries of the world, 

recommendations for athletes’ training in high- and medium-mountainous areas have been 

developed.  

Keywords: hypoxia, sport, physical activity, health. 
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Abstract. In this work, we propose a brief analysis of techniques and methods for 

improvement of sportsmen’s mental state. The accent is made on such techniques as 

Visualization, Breathing with Clear Mind and Heart Rate Variability. We also consider the 

importance of rest for the brain and nervous system and the ways to handle anxiety and fear. 

And, in the final part of our research, we make general recommendations for athletes how they 

can improve their mental state by working with different techniques. 

 

Introduction. Many sportsmen, coaches and sports science specialists believe in the power 

of Mind and that it can be trained to achieve peak performance during adverse and critical 

circumstances. At the same time, there is a lack of information about strategies and methods 

which can be used for this purpose. There is a necessity to have a brief and informative set of 

rules and recommendations that can be effectively used for improving the psychological 

possibilities of the sportsmen [1, 2]. 

In this paper, we will try to answer the question: How the mind can be trained to perform 

at peak level during Elite Sporting Competitions especially when facing adversity? 

Objective: The main goal of this paper is to explain to sportsmen and coaches how they can 

improve their psychological preparedness in order to win medals at Olympics & other premier 

Sporting Events on a consistent basis. 

Results of the research. Based on our experience we propose 3 techniques for improvement 

of the sportsmen’s mental state: Visualization, Breathing with Clear Mind and Heart Rate 

Variability. 

Visualization: It creates a blueprint in mind with rehearsal by repeating mental practice. 

Movement is automatic and easy to recall. Visualization works as it produces small muscle 

contractions as if you are actually playing the sport.  

If we rehearse often and with intensity, we strengthen the muscle firing; so, the same is 

recalled efficiently during competition. It creates muscle memory similar to the actual practice 

on field which is apparent when some young boys and girls excel in some sports when they watch 

the game with a lot of interest on various Media.     

It helps in at least 3 ways: 

• Assists in reducing actual practice time on the ground thus conserving body & managing 

fatigue. 

• Correct errors during visualization thus learning faster on the ground.  

mailto:tarun.gupta68@gmail.com
mailto:alexegoyan@gmail.com
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• Improves longevity in sport and minimizes burnouts due to improved utilization of 

resources. 

 

 
 

Breathing with Clear Mind: Probably it’s the most important aspect of staying focused in 

Sport.  

• Proper breathing – Oxygenates Blood & energizes brain, nerves & muscles.  

• Short shallow breaths from Upper Chest restrict muscles – Breathing stressed, inefficient & 

causes fatigue – physical & mental.    

• In contrast, deep breathing – Destressing & efficient. 

• Also, over arousal leads to shallow breaths & causes muscle tension & cramps. 

• Breathing exercises – several times a day so you remember during the Match/Event. 

Heart Rate Variability: By using Heart Rate Scanners and analyzing Data, it provides insight 

into the focus and attention of an athlete both on ground and off ground.  

In the second part of our research, we propose recommendations for athletes how to use 

Rest Periods and how to handle anxiety and fear. 

It’s well known that the left part of human brain is responsible for strategic planning, while 

the right part – for execution of commands. 

Just before commencement of action, seamless shift of action from left to right associated 

with faster reaction times, motor/ technical control & better outcomes.   

If there is nervous & muscle tension, it disrupts the shift of action from left to right part of 

the brain & it renders Athlete incapable of Peak motor or technical ability. 

Rest Period: An overtrained athlete is a fatigued athlete and usually does not perform at 

peak level in competition as fatigue sets in affecting athletes mentally and physically due to 

anxiety and creeping fear. 

All elite Sportspersons must be mentored/supported on the importance of rest period. The 

rest day is the most important day of the week as it assists body to rejuvenate and get energized/ 

ready for next week.  

It also enables time to catch up with family/friends as they are the permanent support 

system for athletes. It allows mind to review the performance of the past week and refocus for 

the coming week including work on equipment etc. if required. Though, it is important to enjoy 
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your rest day in moderation, but same time ensure not to binge on food/alcohol and waste an 

entire week’s good work.  

Closer to competition, several athletes put in longer hours. It is important to train on a 

consistent basis throughout the year rather than large variations near the competition. Athletes 

must learn to listen to their bodies and act accordingly.  They must find out what works for them 

and what doesn’t which is possible if you follow LTO Mantra – Listen, Think and Observe.  

Anxiety and Handling fear:  

The most common query is how to handle anxiety and fear of losing. We can never do away 

with them but learn to manage them and use them to advantage to outperform during 

competition. Parents and coaches play a crucial part – unconditional support required no matter 

what happens.   

If the athlete practiced well, achieved higher fitness levels, performed well during the 

match, and still lost, learn to accept the loss, and return with better preparation next time. He 

should always analyze both wins and losses and work on them – wins to reinforce what he is 

doing well and losses to work on weaknesses in his game. Practice moderation when he wins and 

it’s alright to feel bad when he loses but ensure himself that next day, early morning, he will be 

back on the field doing his best. 

The athlete should believe and have faith in his instincts as he has prepared and practiced 

for this day. He shouldn’t overthink while competing, he should walk away from negative 

thoughts. It's alright to have butterflies in the stomach but should not induce fear where it affects 

performance in a negative way on the field. 

And in the third part of our research, we propose recommendations of a general character 

that are supposed to help athletes to improve their mental state. 

Performance-oriented Goals vs. Outcome-oriented Goals: Athletes should always focus on 

performance rather than winning – Practice, Fitness, and work on Mental strength – to reduce 

the gap between practice and real match play.  

They should practice under difficult weather conditions to be mentally and physically ready 

for any challenge.   

Create pressure situations during practice - always practice with high intensity like real 

match situations and play matches like serious practice – to reduce the difference in stress levels 

during real match situations so we are fairly used to raised stress levels.  

They should always take calculated risks – may lose initially but would start performing 

consistently sooner than later.  

Be assertive with controlled aggression on the Sporting arena.   

Work on things under their control: Practise hours, mental and physical fitness regimes, 

time management, equipment etc. Do not worry about things like weather conditions, Crowd, 

referees, poor line calls and poor surface which are beyond their control. 

This will prevent better performance in the future too as the mind is always ready to offer 

lame excuses for poor performances. 

Enjoy Pressure Situations: If the sportsman wants to win more often, then he should learn 

to enjoy pressure situations in sport. Start using keywords or lines. Tell himself that “It’s a difficult 

situation but I am still enjoying it” or “I will find ways to overcome this situation”.  

The idea is to identify, acknowledge and face the pressure situation and not to run away 

from it. Deep breath, slow down and restrategize if required to come out of difficult situations.  
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Learn to let go: Unforced errors – Forgive himself verbally and move on. Bring Focus on 

what lies ahead. Tell himself – “I will try not to repeat this stupid mistake and move on”.  

Do not lower his guard at any time in a Match even if he is winning easily. 

Try to finish Matches as early as possible as it helps conserve body resources for future 

Matches. 

Create a Sporting Ecosystem around them: Elite Sportspersons must create a Team around 

them who will assist the Athlete in achieving Sporting excellence.  

As soon as there is an understanding that there is a special Sporting talent in you and you 

are serious about having a professional career in Sports, try and have a Team of three – a Coach, 

Fitness Trainer and Mental Trainer with you. 

Change if required unless you find the right combination/ Team. 

As you grow in your Sport, you must add Physiotherapist, Nutritionist, Sport Scientist, Data 

Analyst, etc. to the Team who will take you far at World/ Olympics level.  

The State Sports/ Olympics Federations must assist deserving Athletes with finances and 

Team support required. 

 

Conclusion 

 It’s obvious, that success in sports depends both on the physical and psychological 

preparedness of the athletes. Each sportsman should find his own optimal strategy how to 

combine physical and psychological methods. Coaches also should teach the sportsmen how they 

should train their minds using the methods presented in this paper. 

We will end with a Quote from the Star Trek series telecast in 1990s on TV: “Mental game 

of sport is the final frontier to gain that elusive competitive edge.”   
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ფეხბურთში, მნიშვნელოვანია რეაქციის და კოორდინაციის განვითარება ნორჩ 

ფეხბურთელებში მოხდეს ადრეულ ასაკში, რადგან კარგი რეაქციის და კოორდინაციის 

განვითარება, არის შემდგომში და მომავალში ნორჩ სპორტსმენთა სპორტული ზრდისა 

და შედეგიანობის წინაპირობა. 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტში შემუშავებული და აპრობირებულია სპორტსმენთა მხედველობითი 

რეაქციის შეფასების და კორექტირების ახალი კომპიუტერული მეთოდიკა [1-3], 

რომელიც საშუალებას იძლევა არა მარტო გამოვავლინოთ მხედველობითი რეაქციის 

ნაკლოვანებები, არამედ მოვახდინოთ მათი კორექტირება. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. ამ კვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენს 

კოგნიტური კომპიუტერული ტესტების და სპეციალური ფიზიკური ვარჯიშების 

ეფექტის ფეხბურთელთა რეაქციაზე და კოორდინაციაზე შედარებითი ანალიზი. 

მასალები და მეთოდები. ტესტირებისთვის შერჩეული იყო სხვადასხვა ასაკისა (9-

11, 12-14, 15-17 და 18-25 წლის ასაკობრივი ჯგუფები) და სხვადასხვა კვალიფიკაციის 

მქონე (არასპორტსმენები და სპორტსმენები) 167 ფეხბურთელი. ჯგუფების პარამეტრები 

ნაჩვენებია ცხრილში 1.  

 

ცხრილი 1. ასაკობრივი ჯგუფების პარამეტრები. 

№ ასაკი კვალიფიკაცია რაოდენობა 

1 
I ასაკობრივი ჯგუფი 

9-11 წელი 

საკონტროლო - არასპორტსმენები 20 

ძირითადი - სპორტსმენები 34 

2 
II ასაკობრივი ჯგუფი 

12-14 წელი 

საკონტროლო - არასპორტსმენები 19 

ძირითადი - სპორტსმენები 32 

3 
III ასაკობრივი ჯგუფი 

15-17 წელი 

საკონტროლო - არასპორტსმენები 20 

ძირითადი - სპორტსმენები 32 

4 
IV ასაკობრივი ჯგუფი 

18-25 წელი 

საკონტროლო - პროფესიონალური 

სპორტსმენები 
10 
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ტესტირების პროგრამა წარმოადგენს კომპიუტერულ ინტერფეისს, რომელიც 

სწავლობს მოზარდის რეაქციას ვირტუალური მეკარის პოზიციის შემთხვევით 

ცვლილებაზე: სულ არსებობს 4 შესაძლო პოზიცია ვირტუალური კარის კუთხეებში. 

ფაქტიურად გამოყენებული იქნა 4 მინიტესტი - ფიქსირდება მოზარდის ბურთის 

გატანის დრო მეკარისგან ყველაზე დაშორებულ კუთხეში (დიაგონალზე მდებარე). 

კუთხეები დანომრილია შემდეგნაირად: 1 - მარცხენა დაბალი კუთხე, 2 - მარცხენა 

მაღალი კუთხე, 3 - მარჯვენა დაბალი კუთხე, 4 - მარჯვენა მაღალი კუთხე. 

იზომება რთული რეაქციის დრო Ti (i=1, 2, 3, 4 - ვირტუალური მეკარის პოზიციის 

ნომერი) - ტესტირებულმა უნდა მოახდინოს რეაგირება ვირტუალური მეკარის 

პოზიციის შეცვლაზე ოთხივე შესაძლო პოზიციაში კომპიუტერულ ეკრანზე და 

მაქსიმალური სისწრაფით გაიტანოს გოლი მეკარისგან ყველაზე დაშორებულ კუთხეში 

კლავიატურის შესაბამისი ღილაკის დაჭერით. 

მერე გამოითვლება რეაქციის საშუალო დრო TAV და სიმეტრიულობის კოეფიციენტი 

S, რომელიც განსაზღვრავს რეაქციის სიმეტრიულობას და გამოითვლება შემდეგი 

ფორმულით S=((T4-T1)/TAV)∙100%. 

აგრეთვე ითვლებოდა დროის ინტერვალის სტანდარტული და საშუალო 

გადახრების მნიშვნელობები და ვარიაციის კოეფიციენტი. 

მინიტესტების რაოდენობა უდრიდა 100-ს, მინიტესტის ინტერვალი შეადგენდა 1 

წამს. შეცდომების რაოდენობა არ უნდა ყოფილიყო 20-ზე მეტი. 

კვლევის შედეგები. შერჩეული 167 მოზარდის ტესტირების მონაცემები - 

ტესტირების დრო (რეაქციის დრო), ტესტირების სიმეტრიულობის კოეფიციენტი და 

გულისცემის სიხშირის მაჩვენებლები დამუშავდა SPSS სტატისტიკურ პროგრამაში. ამ 

ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით და ექსპერტების გამოკითხვის საფუძველზე 

დადგინდა რეაქციის დროის და სიმეტრიულობის კოეფიციენტის ნორმალური 

მაჩვენებლები. აგრეთვე ანალიზის შედეგად დადგინდა ცდის ის პირები, რომლებსაც 

ჰქონდათ გადახრები ნორმალურ მაჩვენებლებთან შედარებით. ასაკის მიხედვით ცდის 

პირები დაყოფილ იქნა სამ ჯგუფად: 1 - ზომიერი და ნორმალური მაჩვენებლების მქონე 

პირები, 2 - საშუალო სახის გადახრების მქონე პირები და 3 - გამოხატული გადახრების 

მქონე პირები. 

სხვადასხვა ასაკისა (9-11, 12-14, 15-17 და 18-25 წლის ასაკობრივი ჯგუფები) და 

სხვადასხვა კვალიფიკაციის მქონე (არასპორტსმენები და სპორტსმენები) 167 ნორჩ 

ფეხბურთელთა მაგალითზე (იხ. ცხრილში 1) ჩვენ დემონსტრირებას ვახდენთ, რომ 

მხედველობითი რეაქცია გაუმჯობესებას განიცდის ასაკისა და კვალიფიკაციის 

ზრდასთან ერთად. გულისცემის სიხშირე, რომელიც იზომებოდა ტესტირების წინ და 

შემდეგ, აგრეთვე არის უფრო სტაბილური გამოცდილი სპორტსმენების შემთხვევაში. 

ჩვენ აგრეთვე ვამტკიცებთ, რომ მხედველობითი რეაქციის გაუმჯობესება 

შესაძლებელია კომპიუტერული ტესტების საშუალებით. ტრენირების პროგრამა 

წარმოადგენს ტესტირების პროგრამას, სადაც ტესტების პარამეტრები შერჩეულია 

მოზარდების ასაკის და ტესტირების შედეგების (რეაქციის დრო, სიმეტრიულობის 

კოეფიციენტი, გულისცემის სიხშირე ტესტირების წინ და შემდეგ) გათვალისწინებით. 

საშუალო და გამოხატული გადახრების მქონე მოზარდებს ჩაუტარდათ 

ინდივიდუალური სახის კომპიუტერული ტრენინგები. ტრენინგები ტარდებოდა 

კვირაში ერთხელ ერთი თვის განმავლობაში, ტრენინგის ხანგრძლივობა შეადგენდა 30 

წუთს. 
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კომპიუტერულ ტრენინგებთან ერთად ძირითადი ჯგუფების წარმომადგენლები 

(სპორტსმენები) პარალელურად ასრულებდნენ სპეციალურ ვარჯიშებს რეაქციაზე და 

კოორდინაციაზე. ვარჯიშების კომპლექსის ავტორია ი. ხიპაშვილი, კომპლექსი მოიცავს 

3 ვარჯიშს მეკარეებისთვის და 7 ვარჯიშს საველე მოთამაშეებისთვის. ფეხბურთელები 

ასრულებდნენ ვარჯიშებს კვირაში 2 ჯერ 30 წუთის განმავლობაში.  

ინდივიდუალური ტრენინგები გაიარა 48 მოზარდმა 9 წლიდან 17 წლამდე - 

საკონტროლო ჯგუფებიდან 21 (35.6%) და ძირითადი ჯგუფებიდან 27 (27.6%). 

საკონტროლო ჯგუფში 9 მოზარდის (43%) მდგომარეობა გაუმჯობესდა. 

მოზარდ სპორტსმენთა მაჩვენებლები საგრძნობლად გაუმჯობესდა 

საკონტროლოსთან შედარებით. მდგომარეობა გაუუმჯობესდა 23 მოზარდს (85%). 

ტრენინგების წინ და შემდეგ მოზარდები გადიოდნენ საკონტროლო ტესტებს, 

რომლებშიც შედიოდა ორი ტესტი - ბურთის ჩქარი ტარება 30 მეტრზე და ბურთის ჩქარი 

ტარება 30 მეტრზე 3 მდგარის შემოვლით. იზომებოდა ამ ტესტების შესრულების დრო 

ერთთვიანი ტრენინგების გავლის წინ და შემდეგ. ორივე ტესტი დამოკიდებულია 

ფეხბურთელის რეაქციაზე და კოორდინაციაზე, ამიტომ შესაძლებელია მათი გამოყენება 

ფეხბურთელთა რეაქციის და კოორდინაციის შეფასების მიზნით. 

სპორტსმენების და არასპორტსმენების მიერ საკონტროლო ტესტების შესრულების 

შედეგების გაუმჯობესების მაჩვენებლები წარმოდგენილია ცხრილებში 2, 3. 

ცხრილი 2. საკონტროლო ტესტის შედეგის გაუმჯობესება ძირითად ჯგუფებში 

(სპორტსმენები). 

საკონტროლო ტესტი 

საკონტროლო ტესტის შედეგის 

გაუმჯობესება ძირითად 

ჯგუფებში 

ნორმალური 

რეაქციის მქონე 

სუსტი რეაქციის 

მქონე 

ჯგუფის ნომერი ჯგუფის ნომერი 

I II III I II III 

ბურთის ჩქარი ტარება 30 

მეტრზე 

წმ. 0.31 0.31 0.29 0.55 0.47 0.50 

% 2.88 4.21 5.39 4.95 6.17 8.74 

ბურთის ჩქარი ტარება 30 

მეტრზე 3 მდგარის შემოვლით 

წმ. 1.09 0.47 0.30 1.72 1.03 0.65 

% 7.21 4.93 4.08 10.10 10.13 8.23 

ცხრილი 3. საკონტროლო ტესტის შედეგის გაუმჯობესება საკონტროლო ჯგუფებში 

(არასპორტსმენები). 

საკონტროლო ტესტი 

საკონტროლო ტესტის შედეგის 

გაუმჯობესება საკონტროლო 

ჯგუფებში 

ნორმალური 

რეაქციის მქონე 

სუსტი რეაქციის 

მქონე 

ჯგუფის ნომერი ჯგუფის ნომერი 

I II III I II III 

ბურთის ჩქარი ტარება 30 

მეტრზე 

წმ. 0.10 0.14 0.07 0.38 0.44 0.24 

% 0.81 1.76 1.14 2.93 5.26 3.74 

ბურთის ჩქარი ტარება 30 

მეტრზე 3 მდგარის შემოვლით 

წმ. 0.09 0.23 0.14 0.52 0.45 0.37 

% 0.47 1.94 1.56 2.62 3.65 3.97 
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ცხრილიდან 2 ჩანს, რომ ერთი თვის განმავლობაში კომპიუტერული ტრენინგის და 

სპეციალური ვარჯიშების შესრულების შემდეგ, რეაქციის გადახრების მქონე 

ფეხბურთელებს ჰქონდათ ორივე საკონტროლო ტესტის შედეგების გაუმჯობესების 

მნიშვნელოვნად მაღალი პროცენტი (p<0.01), ვიდრე ნორმალური რეაქციის მქონე 

მოზარდებს, რომლებსაც არ მიუღიათ მონაწილეობა კომპიუტერულ ტრენინგში (p<0.05). 

ფეხბურთელებისთვის, რომლებმაც გაიარეს კომპიუტერული ტრენინგი, 

საკონტროლო ტესტის შესრულების შედეგის გაუმჯობესების პროცენტი 1.5-2-ჯერ მეტია 

იმ ფეხბურთელებთან შედარებით, რომლებსაც ეს ტრენინგი არ გაუვლიათ (იხ. ცხრილი 

2). ეს მიუთითებს კომპიუტერული ტრენინგის მნიშვნელოვან როლზე საკონტროლო 

ტესტების შესრულების გაუმჯობესებაში.  

ამავდროულად, ცხრილიდან 3 ჩანს, რომ საკონტროლო ჯგუფებში საკონტროლო 

ტესტების შესრულების გაუმჯობესების პროცენტული მნიშვნელობები გაცილებით 

ნაკლებია ვიდრე ძირითად ჯგუფებში. ეს, თავის მხრივ, მიუთითებს სპეციალური 

ვარჯიშების შესრულების მნიშვნელობაზე. ცხრილები 2, 3 გვიჩვენებს, რომ საკონტროლო 

ტესტების შედეგების მაქსიმალურ გაუმჯობესებას მიაღწიეს ძირითადი ჯგუფების იმ 

ფეხბურთელებმა, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს როგორც კომპიუტერულ 

ტრენინგში, ასევე ი. ხიპაშვილის მიერ შემუშავებულ სპეციალურ ვარჯიშებში. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ნორმალური რეაქციის მქონე სპორტსმენები (იხ. 

ცხრილი 2) გადიოდნენ მხოლოდ სპორტულ ტრენინგს, ხოლო რეაქციის დროის 

გადახრის მქონე სპორტსმენები გადიოდნენ ორივე ტრენინგს. აქედან გამომდინარე, 

საკონტროლო ტესტების შესრულების შედეგების გაუმჯობესების უფრო მაღალი 

პროცენტი შეიძლება აიხსნას მხოლოდ კომპიუტერული ტრენინგის გავლით. ეს 

ადასტურებს კომპიუტერული ტესტების ეფექტურობას. 

დასკვნა. ჩვენი კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე შეგვიძლია გავაკეთოთ 

შემდეგი დასკვნები: 

- კომპიუტერული ტესტირება საშუალებას იძლევა ოპერატიულად დავადგინოთ 

ახალგაზრდა სპორტსმენების რეაქციის სისწრაფესთან და რეაქციის 

სიმეტრიულობასთან დაკავშირებული პრობლემები და მათი ანალიზის საფუძველზე 

მოვახდინოთ საწვრთნო-სასწავლო პროცესის კორექტირება; 

- რეაქციის და კოორდინაციის გაუმჯობესება შესაძლებელია კომპიუტერული 

ტრენინგების საშუალებით; 

- ჩვენს მიერ აგრეთვე შემუშავებულია სპეციალური ვარჯიშები რეაქციაზე და 

კოორდინაციაზე, რომლების შესრულება ხდება ინდივიდუალურად და ჯგუფებში; 

- ჩატარებული კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ როგორც კომპიუტერული ტესტების, 

ასევე ჩვენს მიერ შემუშავებული ვარჯიშების შესრულება იწვევს რეაქციის და 

კოორდინაციის გაუმჯობესებას, მაგრამ რეკომენდირებულია სპორტსმენმა 

კომპიუტერული ტრენინგის გავლის დროს პარალელურად შეასრულოს  

სპეციალური ფიზიკური ვარჯიშები რეაქციაზე და კოორდინაციაზე. 
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Abstract. On the example of 167 young football players belonging to different age groups (8-11, 

12-14 and 15-17 years) and having different qualifications (59 non-sportsmen and 108 sportsmen) 

we demonstrate that visual reaction improves with age and qualification. We also show that 

reaction and coordination of young football players may be improved using cognitive computer 

tests and special physical exercises. After the preliminary estimation of their visual reaction by 

means of computer tests, all players with weak visual reactions were assigned one-month 

computer training for 30 minutes per week. In addition, all sportsmen took part in special physical 

training for 30 minutes two times per week. Before and after passing the training sessions all 

players passed a special control test for reaction and coordination including two exercises: 30-

meter dribbling and 30-meter dribbling with 3 cones. In the case of non-sportsmen, the results 

of time measurement for the control tests after performing computer cognitive tests improved by 

about 2.62-3.95 % in contrast to 0.47-1.95 % shown by those of them who weren’t involved in 

the computer training. While in the case of sportsmen, the improvement of the control exercises 

after participation in both training sessions was about 8.23-10.13 % in contrast to 4.08-7.21 % 

shown by those of them who participated only in the physical training. Proceeding from these 

results we can conclude, that both training sessions had a significant effect on the reaction and 

coordination of young football players. This means that in order to achieve the maximum 

improvement of reaction and coordination computer cognitive tests should be used in 

conjunction with special physical exercises. 

Keywords: simple reaction, choice reaction, visual reaction, psychophysiological test, attention 

concentration. 
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სპორტული გულის გენეზისი და პროფილაქტიკა 
 

რუსუდან მჟავანაძე - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი.  

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, საქართველო, ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 49.  

E-mail: rusudan.mzhavanadze@sportuni.ge  

შესავალი. სპორტული გული – კარდიომეგალია წარმოადგენს სპორტული 

მედიცინის, კერ-ძოდ კი სპორტული კარდიოლოგიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს. 

სპორტსმენთა უეცარი სიკვდილი მედიცინის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა. 

დადგენილია, რომ 75-80% ეს მოვლენა კარდიული მიზეზებით არის გამოწვეული [1]. 

საკითხის აქტუალობის გამო მედიცინაში შექმნილია სპეციალური განხრა - 

სპორტული კარდიოლოგია, ის ემსახურება იმ სპორტსმენთა ჯანმრთელობის მდგო-

მარეობის შესწავლას, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე დატვირთვით ვარჯიშობენ, 

შესაბამისად ხდება მათი სწორი ვარჯიშისა და დასვენების რეჟიმის შემუშავება. 

35 წლამდე ასაკის სპორტსმენებში უეცარი სიკვდილის მიზეზთა შორის დომი-

ნირებს ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათია [3]. 

ამოცანები. მოცემული რეფერატული ნაშრომის ამოცანას წარმოადგენს სპორტული 

გულისა და სპორტსმენთა უეცარი სიკვდილის შესახებ მათი გენეზისა და 

პროფილაქტიკის შესახებ მასალების მოძიება და მათი ანალიზი. 

მასალები და მეთოდები. ვინაიდან ნაშრომი არის რეფერატული ხასიათის, 

დავეყრდენი მოძიებულ წყაროებსა და მასალებს და მათ მიერ გამოყენებულ 

აპრობირებულ მეთოდებს –ექოკარდიოსკოპიას, ექოკარდიოგრაფიას და ბიოქიმიურ 

ანალიზებს.  

კვლევის შედეგებმა საშუალება მომცა მოკლედ წარმომედგინა ზემოთ ხსენებული 

პრობლემების მიზეზების, პათოგენეზის და თავიდან აცილების შესახებ მოსაზრებები, 

რომლებიც მოვიძიე ლიტერატურულ წყაროებში. 

განხილვა. ტერმინი „სპორტული გული“ პირველად გამოიყენა 1899 წელს 

გერმანელმა მეცნიერმა ჰენშენმა. მისი განსაზღვრებით ეს არის გულის მდგომარეობა, 

როდესაც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გაძლიერებული ფიზიკური დატვირთვის 

და ვარ-ჯიშის შედეგად მისი კამერის ზომები და კედლების სისქე იზრდება. ჰენშენი 

გულის ასეთ მდგომარეობაში გადასვლას თვლიდა პათოლოგიურ მოვლენად.  

1938 წელს მეცნიერმა გ. ლანგმა ღრმა შესწავლის ნიადაგზე ჩამოაყალიბა თეორია 

სპორტული გულის ორი ფორმის შესახებ. 

ფიზიოლოგიურია სპორტული გული, თუ მას შეუძლია ხანგრძლივი და მძიმე 

ფიზიკური ვარჯიშის დროს შეინარჩუნოს შრომისუნარიანობა.  

პათოლოგიურია სპორტული გული, რომელსაც უკვე აღარ შესწევს უნარი, მძიმე და 

ხანგრძლივი სპორტული დატვირთვის პირობებში დააკმაყოფილოს ორგანიზმის 

მოთხოვნები.  

1975 წ. მორგანროთმა შეისწავლა სპორტული გული ექოკარდიოგრაფიული 

გამოკვლევებით და დაადგინა, რომ გულის სტრუქტურის შეცვლაზე გავლენას ახდენს 

არა მარტო დატვირთვის ხანგრძლივობა, არამედ სიმძიმეც.  

არჩევენ ფიზიკური დატვირთვის დინამიკურ და სტატიკურ ტიპებს.  
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დინამიკური, ანუ აერობული, იზოტონური დატვირთვა ხასიათდება სახსრებისა და 

კუნთების მოძრაობითა და შეკუმშვა-მოდუნებით.  

სტატიკური, ანუ ანაერობული, იზომეტრული დატვირთვისას კი კუნთები 

დაძაბულია და შესაბამისი სახსრები კი უძრავი. 

ვინაიდან სპორტის ცალკეული სახეობები ორივე ტიპის დატვირთვის კომბინაციას 

მოითხოვს, ფიზიკური დატვირთვები პირობითად არის დაყოფილი. 

ცხრილში მოცემულია სპორტის სახეობები დატვირთვის ტიპების მიხედვით: 

 

ფიზიკური 

დატვირთვის ტიპი 

დაბალი ინტენსივობის 

დინამიკური 

დატვირთვა 

ზომიერი ინტენსივობის 

დინამიკური 

დატვირთვა 

მაღალი ინტენსივობის 

დინამიკური 

დატვირთვა 

დაბალი  

ინტენსივობის 

სტატიკური 

დატვირთვა 

კრიკეტი, 

გოლფი, 

მიზანში სროლა, 

ბოულინგი 

ბეისბოლი, 

მაგიდის ჩოგბურთი, 

მინდვრის ჩოგბურთი, 

ფრენბურთი 

ბადმინტონი, 

თხილამურებით 

სრიალი (კლასიკა), 

მარათონი, 

სპორტული სიარული 

ზომიერი 

ინტენსივობის 

სტატიკური 

დატვირთვა 

ავტორბოლა, 

ცხენოსნობა, 

ტანვარჯიში, 

კარატე, 

ძიუდო, 

მოტოსპორტი, 

იალქნიანი სპორტი 

მსუბუქი ტანვარჯიში, 

ფიგურული სრიალი, 

სირბილი (სპრინტი), 

კროსი 

კალათბურთი, 

სნოუბორდი, 

ყინულის ჰოკეი, 

ბალახის ჰოკეი, 

ამერიკული ფეხბურთი, 

სირბილი (საშუალო და 

შორ მანძილზე), 

ფეხბურთი 

მაღალი  

ინტენსივობის 

სტატიკური 

დატვირთვა 

ცურვა, 

ჩოგბურთი, 

სკვოში (ოთახის 

ჩოგბურთი) 

ბოდიბილდინგი, 

სამთო-სათხილამურო 

სპორტი 

კრივი, 

ველოსპორტი, 

ათჭიდი, 

ნიჩბოსნობა, 

ცხენოსნობა 

 

განარჩევენ გულის ექსცენტრიულ ლ და კონცენტრიულ დ ჰიპერტროფიას. 

ექსცენტრიული ჰიპერტროფიის დროს ხდება კუნთოვანი ბოჭკოს სიგრძეში ზრდა, რაც 

იწვევს გულის მოცულობაში გაზრას, ხოლო კონცენტრული ჰიპერტროფიის დროს 

კუნთოვანი ბოჭკო იზრდება სისქეში, რის შედეგადაც სქელდება გულის კედელი და 

მატულობს გულის კუნთის ძალაც.  

ხანგრძლივი ვარჯიში, როგორც წესი, გულის მოცულობის ზრდასთან ერთად 

იწვევს შემდეგ მოვლენებს: გულის კედელი ხდება უფრო ელასტიური, გაძლიერებულად 

ქაჩავს სისხლს და შესაბამისად, დიდი რაოდენობის სისხლის გატარების გამო გული 

იწელება და გულის დარტყმითი მოცულობა, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია, მაგრამ 

მაინც მერყეობს 100-120 დარტყმა/წთ-ის ფარგლებში, ზოგჯერ 150-საც აღწევს. 

ჰიპერტროფია ნაკლებად იწვევს პრობლემებს. პრობლემები ჩნდება დ ჰიპერტროფიის 

დროს, როდესაც დარტყმების სიხშირე 150-ს მიაღწევს წთ-ში. ამ დროს თუ სპორტსმენი 

ვარჯიშს აგრძელებს, გული ვერ ასწრებს მოდუნებას და ხდება ე.წ. „დიასტოლის“ ეფექტი. 

გული მუდმივად დაძაბულია, სისხლი ცუდად მიეწოდება გულის კუნთს და 

მიმდინარეობს ანაერობული გლიკოლიზი, ანუ ჟანგბადის უკმარისობა რძემჟავის 

წარმოქმნით. სწორედ რძემჟავა წარმოადგენს გულის კუნთის ბოჭკოს შიგნით 

მიოფიბრილების გაზრდის ერთ-ერთ ფაქტორს, ანუ იზრდება მიოკარდის ძალა და სისქე. 
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როდესაც ვარჯიში გრძელდება ხანგრძლივად, მაღალი ინტენსივობით, 180 დარტყმაზე 

წთ-ში, ანუ ძალიან მაღალი პულსით, გულის კუნთის უჯრედები - კარდიომიოციტები 

იწყებენ კვდომას, გულის კუნთში ხდება მრავლობითი მიკროინფარქტები. გულის 

კუნთი ცუდად ატარებს ელექტრულ იმპულსებს და შეიძლება გახდეს სპორტსმენის 

მოულოდნელი სიკვდილის მიზეზი [4]. 

იმისათვის, რომ გულმა შეინარჩუნოს ნორმალური ფუნქციონირება, ირთვება 

სხვადასხვა ტიპის საადაპტაციო მექანიზმი. კერძოდ, პრედატვირთვის მატების დროს, 

ანუ გულისაკენ ვენური სისხლის გაძლიერებული მიდინებისას იზრდება პარკუჭების 

მოცულობა, ხოლო პერიფერიული წინააღმდეგობის, პოსტდატვირთვისას – პარკუჭების 

კედელი სქელდება. პრედატვირთვისა და პოსტდატვირთვის გადალახვა წარმოადგენს 

გულის მუშაობის მთავარ ამოცანას. 

დინამიკური, ანუ იზოტონური, აერობული დატვირთვა იწვევს პრედატვირთვის 

მატებას, რაც მიზეზი ხდება გულის კუნთის დაჭიმვისა და, შესაბამისად, იზრდება 

პარკუჭების მოცულობა, მაგრამ გარკვეული დროის და დატვირთვის შემდეგ 

საადაპტაციო მექანიზმი იწურება და ადგილი აქვს გულის პათოლოგიურ გაფართოებას.  

სტატიკური დატვირთვისას, ანუ ანაერობული, იზომეტრული დატვირთვისას 

კუნთზე ზეწოლის გამო, ან კუნთის ხანგრძლივი შეკუმშვის გამო, რაც შეიძლება 

გამოწვეული იყო დიდი წონის გირების ზემოქმედებით, კუნთი მექანიკურ ზეწოლას 

ახდენს სისხლძარღვებზე, ძნელდება სისხლის მიწოდება და შესაბამისად ჟანგბადის 

მიწოდებაც. იმისათვის, რომ თავიდან აცილებულ იქნას იშემია, ჩაერთვება საადაპტაციო 

მექანიზმი - წნევის მომატების სახით. იზრდება პოსტდატვირთვა, მაგრამ მისი 

ამოწურვის შემდეგ გული ჰიპერტროფირდება პათოლოგიურად. 

ზოგიერთი სპორტული დატვირთვა თავის თავში მოიცავს ორივე სახის, ანუ 

შერეულ დატვირთვას. ასეთია მაგალითად, ველოსპორტი.  

გულის კომპენსატორული მოქმედება გარკვეული დროის შემდეგ იწურება და მას 

ცვლის დეკომპენსატორული მდგომარეობა.  

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სპორტსმენთა გენეტიკურ ფონს, რის გამოც 

ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ველოდოთ კარდიომიოპათიის განვითარებას, რის 

შედეგადაც ხდება სტრუქტურული გარდაქმნები მიოკარდიუმში და წარმოიქმნება 

არითმოგენული სუბსტრატი, რაც განაპირობებს გულის მუშაობის არითმიას. ეს კი 

სიცოცხლისათვის მეტად საშიში მდგომარეობაა და შეიძლება გახდეს უეცარი 

სიკვდილის მიზეზი.  

გულის უკმარისობის პირველადი სიმპტომებია: ქოშინი, შეშუპება, ტკივილები 

გულის არეში, არითმია, შეიძლება მოციმციმე, რაც კიდე უფრო მეტად ართულებს 

გულის მუშაობას.  

იმისათვის, რათა თავიდან აცილებულ იქნას სპორტსმენთა უეცარი სიკვდილი, 

ყურადღება უნდა მიექცეს გულის გადაგვარების პრეკლინიკურ პერიოდს - ანუ - 

სპორტული  გულისა და გულის პათოლოგიას შორის არსებული გარდამავალი პერიოდი 

კლინიკური ნიშნების გამოვლინებამდე. ამისათვის აუცილებელია პროფილაქტიკური 

გამოკვლევების ჩატარება. თუ ანალიზების და ექოსკოპიის პარამეტრები ნორმიდან 

გადახრილია, სპორტსმენს ეძლევა გაფრთხილება, რომ მას აქვს მაღალი რისკი 

კარდიომიოპათიის განვითარებისა, რომელიც შეიძლება შემდგომ გამოვლინდეს გულის 

სერიოზული უკმარისობით.  

კარდიომეგალია საყურადღებოა არა მარტო სპორტსმენებში, არამედ სპორტის 

არაპროფესიონალ მოყვარულებშიც. ფიტნეს-კლუბებში უნდა იქნას გათვალისწინებული 
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მოვარჯიშეების ფიზიკური შესაძლებლობები, რათა თავიდან იქნას აცილებული 

დეკომპენსატორული მოვლენები, შესაბამისად თანამედროვე ფიტნეს კლუბებში 

აუცილებელია კვალიფიცირებული, მაღალი პროფესიონალიზმის ექიმების არსებობა [2]. 

აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ, როდესაც ყოფილი სპორტსმენი, ძალოსანი, 

პაუერლიფტერი თავს ანებებს ვარჯიშს, მას რამოდენიმე კვირაში ეწყება ჰიპერ-

ტენზიული მოვლენები. ეს გამოწვეულია იმით, რომ მისი გულის კედლები ჰიპერ-

ტროფირებულია და ძნელად იწელება. როდესაც ის მისთვის უჩვეულო დაუტვირთავ, 

მოსვენებულ მდგომარეობაშია. თუ სპორტსმენი ვარჯიშს გააგრძელებს თუნდაც კვირაში 

ერთხელ მაინც, გულის კუნთი კვლავ იწყებს გაწელვას და წნევაც დარეგულირდება. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში გულის კუნთში მოსალოდნელია არა მარტო შემაერთებელი 

ქსოვილის განვითარება, არამედ გაცხიმოვნებაც, რაც შემდეგ ხდება გულის დაავადებით 

გამოწვეული დაღუპვის მიზეზი. მორბენლებში სიტუაცია არც ისე რთულია. 

სპორტსმენმა შეიძლება განაგრძოს მსუბუქად სირბილი და ძალისმიერი ვარჯიში არც 

გახდეს საჭირო [5]. 

თუ სპორტსმენებს აღენიშნებათ ქოშინი, ტაქიკარდია, ჩივილები გულის არეში, 

თავბრუსხვევა, მაღალი არტერიული წნევა, ხანდახან გონების დაკარგვა, აუცილებელია 

კარდიოლოგთან ვიზიტი, მით უმეტეს, თუ მას აქვს გენეტიკური განწყობაც.  

სპორტსმენების მიერ გულის პრობლემების თავიდან აცილების პროფილაქტიკური 

ღონისძიებებია: 

1. პულსის გაკონტროლება - არ უნდა დაუშვას პულსის 180 დარტყმაზე წუთში 

ზემოთ ვარჯიში და შემდეგი ვარჯიში არ უნდა დაიწყოს მანამ, სანამ პულსი არ 

დაიწევს 100 დარტყმამდე წუთში;  

2. სუნთქვის გაკონტროლება - თანაბარი სუნთქვა, ამოსუნთქვა; ფიზიკური დატ-

ვირთვის დროს სუნთქვის შეკავება არ დაიშვება;  

3. ჰიპოკალიემიის პროფილაქტიკა, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს 

შეჯიბრის წინ წონაში დაკლებით ანუ დიეტით; 

4. არტერიული წნევის კონტროლი;  

5. სწორი კვება, შემცირებული მარილის რაოდენობა, ალკოჰოლის გამორიცხვა;  

6. წონის კონტროლი.  
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Abstract. Enlarged heart or hypertrophied heart – cardiomegaly is the most significant issue of 

contemporary medicine, particularly, sports cardiology, as 75-80% of sudden death cases among 

athletes is caused by heart problems. There are two forms of enlarged heart: physiological and 

pathological ones. In the former case, the heart maintains the ability to meet the increased demand of 

the organism in the conditions of long and extensive loads. In the latter case – the heart is 

pathologically changed, with impaired performance capability. There are distinguished eccentric L 

and concentric D hypertrophies. In the former case, the elongation of the muscular fibers takes place 

resulting in increased heart volume. In the latter case, the muscle fibers become thicker, making the 

heart wall thick as well. In case of severe physical load and exercising, both types of hypertrophy are 

present. To maintain good health of the athletes and, what is the most important, to avoid sudden 

death, monitoring of their health status, proper nutrition, weight control, and due regard of genetic 

predisposition is required. In the case of diagnosing, distinguishing between the norm and pathology 

is of great significance, to minimize the risk of sudden death on one hand and to avoid hyper-

diagnostics – on the other, not to exclude the athlete from active sports life. 

 

Keywords: cardiomegaly, isotonic, isometric, eccentric, concentric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rusudan.mzhavanadze@sportuni.ge


85 
 

DOI: 10.5281/zenodo.6632496 

THE IMPACT OF A BREAK DURING HEALTH-IMPROVING PHYSICAL CULTURE 

CLASSES CAUSED BY THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE SENSE OF TIME AMONG 

WOMEN 

 

Ashot Chatinyan1 – Professor, Doctor of pedagogical sciences. 

Elena Hakobyan1 – Professor, Doctor of pedagogical sciences; 

Email: elena.hakobyan@sportedu.am . 
1Armenian state institute of physical culture and sport, Republic of Armenia;  

Yerevan, Republic of Armenia, A. Manukyan 11Street. 

 

ABSTRACT 

The problem of evaluation and management of time intervals is relevant in all spheres of 

human activity, and especially in physical culture and sports. Knowledge on the features of time 

perception can help rationally organize various activities, maintain health and safety of human 

beings. 

The aim of the research is to identify the features of the impact of a break in health 

improving physical education classes related to the coronavirus pandemic on the sense of time 

among elderly women. 

Methods and organization of the research contain study and analysis of scientific and 

methodological literature, timekeeping, mathematical statistics. The study involved 21 women 

regularly engaged in physical culture in the health improving group at the Armenian State 

Institute of Physical Culture and Sport. The average age of women was 65.3 ± 2.49 years, 

engagement experience in the group was 15.57 ± 2.21 years on average. 

Discussion of the research results. The 2019 coronavirus pandemic has had a negative 

impact on the health and safety of people's lives, as well as on all areas of human activity. There 

was a minor declination in the sense of evaluating short and long time period after one year break 

in health improving physical exercises. In particular, the indicators for 3 seconds decreased by an 

average of 0.04 seconds, whereas 10 seconds - by 0.15 seconds. Such minor declinations affected 

the unreliability of the difference between average indicators. We suggested that the health 

improving exercises developed across the lifespan and the implementation of various physical 

exercises with musical accompaniment contributed to the strong sense of time. 

Conclusion. The results of years-long research confirm that engagement in health 

improving physical exercises on a regular basis has a positive effect on enabling women to 

accurately feel a short and long period of time. It is worth noting that a one-year break in classes 

did not worsen the indicators studied. Meanwhile, it was revealed that women more accurately 

assess a short time interval (3 s). 

 

Key words: women, health improving physical culture, sense of time. 

 

Introduction. Every person daily faces the problem of time, since time is an important 

regulator of his activity. The perception of time plays a pivotal role in helping people get oriented 

in the world around them and adapted in various situations related to professional activities, 

everyday life and recreation. There are many specialties in which one can succeed due to the 

accurate perception of time. Thus, for example, in the system of interaction between man and car 
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in a wide range of activities, the life and well-being of other people depend on the orientation in 

time. In this regard an important question is the extent to which the driver demonstrates accuracy 

and speed of reactions and the operator produces numerous processes in case of complicated and 

sudden situations. 

The problem of assessment and management of time intervals is a relevant focus area for 

physical culture and sport. Knowledge on the features of time perception can help rationally 

organize various activities, maintain health and safety of human beings. According to researches 

carried out by D.G. Elkin back in the 70s of the last century, a positive relationship was 

established between the perception of time and the effectiveness of activities. The revealed 

relationship indicates that the more accurate the perception of time, the more successful the 

human activity is [5]. 

However, the issue linked to the age impact on the perception of diverse time periods and 

dynamics of various manifestations of movement accuracy is understudied to day and presents 

scientific and applied interest for specialists in the field of physical culture and sport. 

In another study, conducted on a contingent of people involved in oriental types of health 

improving physical culture (qigong, wushu and tai chi quan), the influence of various 

psychomotor abilities on the coherence of controlling the spatio-temporal parameters of 

procedural and final accuracy in movements with a complex motor structure was studied [2]. As 

the author notes, the correlation pattern of the studied indicators among representatives of 

oriental health systems has some features in the structural and content components. At the same 

time, it was disclosed the influence of classes under the eastern system on the ability to coordinate 

and control movements of various coordination complexity. The author states that a high level 

of development of the ability to control internal efforts, the ability to concentrate attention and 

control the flow of energy and consciousness, which are characteristic of Eastern health systems, 

directly affect the level of psychomotor manifestation and the accuracy of spatio-temporal 

parameters of movements. 

To this end, it should be noted that we have previously studied the age-related aspects of 

indicators dynamics related to the accuracy of time intervals management among women 

involved in health improving physical culture [3]. 

With regret, we have to underline the insufficiency of studying the issue linked to movement 

accuracy, changes in various motor abilities of mature and elderly people. Their optimal level of 

life is important for maintaining health, ensuring comfortable living and safety. 

The aim of the research is to identify the features of the impact of a break in health improving 

physical education classes related to the coronavirus pandemic on the sense of time among elderly 

women. 

Methods and organization of the research contain study and analysis of scientific and 

methodological literature, timekeeping, mathematical statistics.  

The ability of women to evaluate time intervals was studied in short (3 s.) and long (10 s.) 

segments. The criterion for the accuracy of its assessment was the magnitude of the difference 

between the task and the average results shown in three attempts. The smaller the difference 

(error), the more accurately the person under test estimated a specific time interval. The task was 

completed without visual control by independently switching on and off the electronic 

stopwatch. 

In order to study the impact of a break during long-term health improving physical 

education classes associated with the coronavirus pandemic on the ability of women to manage 
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the temporal parameters of movements, a study was organized in which 21 women regularly 

engaged in physical education in the health improving group at the Armenian State Institute of 

Physical Culture and Sport took part. The average age of women was 65.3 ± 2.49 years, 

engagement experience in the group was 15.57 ± 2.21 years on average. 

The study was organized in stages: the 1st stage - in November 2019 and the 2nd - in 

March 2021, immediately after the lifting of restrictions related to the COVID pandemic and 

the resumption of classes in the health improving group. 

Discussion of the research results. 

Previously conducted panel studies were aimed at revealing the effect of long-term health 

improving physical culture on the ability of women to evaluate time intervals [4]. The age-related 

aspects of indicators dynamics related to the accuracy of time intervals management among 

women   

An analysis of the dynamics of accuracy indicators for assessing a short (3 s) time interval 

showed that in the first group of women (45-55 years old) there is a minor improvement in the 

ability to manage a 3-second interval. For eight years of training, the error while performing the 

control task decreased by 0.13 s. (Table 1). In the second age group (56-65 years and older), the 

studied indicator declined by an average of 0.05 s. It should be noted that in both cases the 

changes were not significant. 

 

Table 1 

The dynamics of accuracy indicators for estimating time intervals among women throughout an 

eight-year panel study (errors) 

 

Stages 

Researches 

(year) 

Timeslot estimation accuracy 

Duration 

3 s. 10 s. 

Х±m t P Х±m t P 

1st group (n=11) 

2011  0,58±0,09 --- --- 0,99±0,19 --- --- 

2019 0,45±0,07 1,18 <0,05 0,96±0,14 0,13 <0,05 

 2 nd group (n= 9) 

2011  0,68±0,12 --- --- 2,81±0,46 --- --- 

2019 0,73±0,14 0,28 <0,05 2,48±0,29 0,61 <0,05 

 

With regard to the accuracy of estimating a long-time interval (10 s), somewhat different 

data were obtained. It turned out that the ability of women to evaluate this time interval in the 

first age group remained virtually unchanged. At the end of the eight-year period of training in 

the health improving group, the error increased by only 0.03s. In the older age group of women, 

panel studies revealed some (0.33 s) improvement in the ability to differentiate 10 s. time interval 

(P≥0.05). 

This kind of change in parameters under the study indicates that, despite the older age and 

accordingly the greater experience in performing various motor actions related to the assessment 

and regulation of time intervals, managing a long-time interval is a more complex ability than 

managing a short interval. Apparently, the age factor and the resulting involutional processes in 

the CNS affect primarily the perception of long (10 s) time intervals. 



88 
 

The 2019 coronavirus pandemic has had a negative impact on the health and safety of 

people's lives, as well as on all areas of human activity. Its influence negatively affected both sport 

related activities and different forms of organizing physical education for all age groups of the 

population. In this aspect, it was interesting to identify the effect of a break in classes during the 

pandemic on the sense of time among women involved in health improving physical culture for 

many years (Table 2). 

 

Table2 

Dynamics of indicators of different time intervals perception among women due to a 

break in health improving physical culture classes caused by the Coronavirus 

Pandemic (Х±m), (n=21) 

 

№ Stages 

Researches 

(year) 

Duration (s) Validity of differences 

3 10 t P 

1.  2019 0,46±0,04 1,03±0,14 4,07 ≤ 0,001 

2.  2021 0,5±0,08 1,28±0,14 4,88 ≤ 0,001 

3.  t 0,44 0,75 ---- ---- 

4.  P ≥ 0,05 ≥ 0,05 ---- ---- 

 

Foremost, we were curious to see the change in the studied indicators associated with the 

termination of classes in the health improving group due to restrictions caused by the 

coronavirus. It turned out to be a minor declination in the sense of evaluating short and long time 

period after one year break in health improving physical exercises. In particular, the indicators 

for 3 seconds worsened by an average of 0.04 seconds, and 10 seconds - by 0.15 seconds. Such 

minor declinations affected the unreliability of the difference between average indicators. We 

suggested that the health improving exercises developed across the lifespan and the 

implementation of various physical exercises with musical accompaniment contributed to the 

strong sense of time. At the same time, when calculating the accuracy per unit of time, it turned 

out that women, while assessing a short and long-time interval, were mistaken by almost the 

same value: 0.15 and 0.1 seconds, respectively. Based on the analysis of scientific literature 

conducted by Yu.V. Koryagina, some researchers believe that "there is not one, but several 

mechanisms in the body which provide a reflection of temporal parameters." Obviously this is 

due to various relations between the processes of time reflection and the characteristics of 

physiological functions within various body structures [1]. 

For comparison, we call for the results of one of the studies which shows the errors of 20 

older women while assessing a 10-second time interval corresponding to almost 5 seconds. It is 

noteworthy that retesting this ability a year later showed a declination in the accuracy of 

estimating the time interval by almost 2 seconds. Younger people more accurately estimated this 

period of time [6]. 

Comparative analysis of indicators for evaluating short and long-time intervals demonstrate 

that a short time period is estimated almost twice as accurately. It is remarkable that the identified 

difference in time estimation occurred both in the 2019 studies and two years after the 
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resumption of classes. In particular, if prior to the coronavirus pandemic, the difference in the 

assessment of a short and long-time interval was 0.57, then in 2021 it increased by 0.2 units and 

amounted to 0.78 seconds. The increase in difference was driven by an overall declination in 

women's ability to evaluate both short and long-time intervals by 0.04 and 0.25 seconds. 

Conclusion. The results of years-long research confirm that engagement in health 

improving physical exercises on a regular basis has a positive effect on enabling women to 

accurately feel a short and long period of time. It is worth noting that a one-year break in classes 

did not worsen the indicators studied. Meanwhile, it was revealed that women more accurately 

assess a short time interval (3 s). 
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Abstract.  The paper analyzes the sport activity among athletes during pandemic period. It is well 

known, that many factors affect the physical activity and involvement of the population in mass 

sports, including insufficient time to engage in sports activities, low level of awareness, lack of 

access to appropriate infrastructure in sports facilities and open public spaces, lack of qualified 

staff and other problems. Research aims to determine the problems of less involvement of young 

generation in sport activities and physical exercises. The number of sports organizations, clubs 

and sports units in Georgia has increased over the last ten years. It is important for the state to 

support sports activities and involve more young people in the sports activities of school and 

higher or vocational students. Received outcomes showed that about 50% of the respondents 

exercised with moderate intensity in conditions of self-isolation, which is a positive indicator. 

According to them, the population is aware of the therapeutic impact of sports activity and 

exercise, but it is doubtful whether the youth and adolescents are able to lead a healthy lifestyle 

and exercise, especially during the pandemic. 

Keywords: sport activity, youth, exercises, healthy lifestyle. 

 

Introduction. About 25% of the population of Georgia are young people aged 15-29. The 

behaviors formed during adolescence can have a critical impact on both their lives and the future 

of society as a whole. Despite the recent positive developments, it is clear that adolescents and 

young people face many problems [1].  

The low physical activity of the population in Georgia and consequently insufficient 

participation in sports exercises and sport competitions are recorded in various studies. The study 

of non-communicable disease risk factors of 2016 found that 82.4% of the population aged 18 to 

69 years were not intensively engaged in physical activity (men - 72.2%, women - 91.8%) [4]. 

Many factors are known to affect the physical activity and involvement of the population 

in mass sports, including: insufficient time to engage in sports activities, low level of awareness, 

lack of access to appropriate infrastructure in sports facilities and open public spaces, lack of 

qualified staff and other problems. 

According to the World Health Organization (WHO), physical inactivity is the fourth 

leading risk factor for death, with more than three million deaths worldwide each year. A 

sedentary lifestyle is believed to be a problem for adolescents and young adults, although 

according to WHO, physical inactivity poses a serious threat to the health of older and older 

people as well. 
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Objectives - The aim of our study was to determine how active young people were involved 

in sports or physical activity in response to the spread of New Coronavirus (SARS-CoV-2) 

infection (COVID-19). 

Research materials and methods. The research was conducted based on the analysis of the 

existing scientific literature. To solve this problem, we conducted an observation and survey with 

the involvement of young athletes. 

Research Results. We conducted a survey during the active period of distribution of 

COVID-19 athletes in the field of physical education and rehabilitation, as well as in the coaching 

staff. The study focused on maintaining exercise and adequate physical activity. The study found 

that about half of the respondents exercised with moderate intensity in conditions of self-

isolation, which is a positive indicator. According to them, the population is aware of the 

therapeutic impact of sports activity and exercise, but it is doubtful whether the youth and 

adolescents are able to lead a healthy lifestyle and exercise, especially during the pandemic. 

Discussion. The reason for low physical activity among young people is the time factor and 

the lack / inaccessibility of adequate free infrastructure. Sports activity and a healthy lifestyle are 

quite low in young people, which leads to delays in their physical and mental development and 

instability to many diseases. It is important to mention, that there are mainly five ways to support 

sport activities in young generation. It is physical activity, living healthy lifestyle, create access 

to sport equipment, provide special environment for youth development, make sure that kids are 

safe while participating in sport activities [3]. 

Also, sports activities and exercises are a great necessity for young people. Interestingly, the 

United Nations (UN) views sport not only as a human right but also as a unique concept that 

incorporates many fundamental human principles: "Sport has a unique power to attract, unite 

and inspire people" [2]. 

The number of sports organizations, clubs and sports units in Georgia has increased over 

the last ten years. It is important for the state to support sports activities and involve more young 

people in the sports activities of school and higher or vocational students. 

Conclusion. Based on the data obtained by us, it can be assumed that it is not enough to 

increase the number of gyms, clubs, it is necessary to take measures aimed at youth involvement 

and in this regard the Georgian State University of Physical Education and Sports should be 

activated by training qualified staff and developing scientifically based recommendations. For the 

Ministry of Sports and Youth. 
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ქალ ხელბურთელთა ახალგაზრდული (U-20) ნაკრები გუნდის ფიზიკური 

შრომისუნარიანობის კომპლექსური შეფასება 
 

ეკა ხურციძე - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; 

ელ. ფოსტა: eka.khurtsidze@yahoo.com, eka.khurtsidze@sportuni.ge ; 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო. 
 

რეზიუმე:  სპორტსმენების  შესაძლებლობების ეფექტური შეფასებისათვის, მათი 

შერჩევის, სწორი წვრთნის, სავარჯიშო გეგმების აწყობისა და ფარმაკოლოგიური 

საშუალებების არჩევის პროცესში, ჩატარდა ხელბურთელთა ფიზიკური 

შრომისუნარიანობის კომპლექსური შეფასება, რომელიც მოიცავდა ბიოქიმიურ ანალიზს 

და სპორტულ-პედაგოგიურ ტესტირებას. ბიოქიმიური და სპორტულ-პედაგოგიური 

მაჩვენებლები ერთობლიობაში მკაფიოდ ასახავს ორგანიზმის რეაქციას ფიზიკურ 

დატვირთვაზე. გამოყენებულ იქნა მოთამაშის შეჯიბრებით საქმიანობასთან 

მიახლოებული დატვირთვები. ხელბურთელის შრომისუნარიანობის კომპლექსურმა 

შეფასებამ გამოავლინა მამოძრავებელი თვისებების გაუარესება ფიზიკური დატვირთვის 

შემდეგ. მაღალი შრომისუნარიანობის მხარდასაჭერად გამოიყენებულ იქნა 

კომპლექსური, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების პრეპარატები (BCAA 

(დატოტვილჯაჭვიანი ამინომჟავები), CARBO BOST და FRESH (გეინერი), MAGNEZIUM, 

GLUTAMIN (ამინომჟავა), WHEY PROTEYN (შრატის ცილა) OMEGA-3 (შეუცვლელი 

ცხიმოვანი მჟავა); D3). პრეპარატების მიღების შემდეგ, იმავე კომპლექსურმა მიდგომამ 

საშუალება მოგვცა დაგვედგინა მათი დადებითი გავლენა სპორტსმენების ფიზიკურ 

შესაძლებლობებზე. ამრიგად, ნაჩვენები იქნა ათლეტის შრომისუნარიანობის 

მრავალმხრივი, კომპლექსური შეფასების ეფექტურობა, ასევე ბიოლოგიურად აქტიური 

საკვები დანამატების გამოყენების ეფექტურობა სპორტულ პრაქტიკაში.  

საკვანძო სიტყვები: ხელბურთი, ბიოქიმიური კონტროლი, სპორტულ-პედაგოგიური 

ტესტირება, შრომისუნარიანობის კომპლექსური შეფასება, ბიოლოგიურად აქტიური 

საკვები დანამატები. 

შესავალი 

პროფესიული სპორტის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას ათლეტის ფიზიკური 

შრომისუნარიანობის შეფასება წარმოადგენს. იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ 

დისციპლინებში, რომლებშიც შედეგი არ გამოიხატება რაოდენობრივად, მაგალითად 

ორთაბრძოლაში, აგრეთვე სპორტულ თამაშებში. შრომისუნარიანობის შეფასების 

საიმედოობის და ობიექტურობის ხარისხი იზრდება კომპლექსური, მრავალმხრივი 

მიდგომის გამოყენებისას. მსგავსი კომპლექსური შეფასება სპორტსმენის მომზადების 

შესახებ უფრო საფუძვლიანი დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა. მიღებული 

შედეგები საჭიროა გათვალისწინებულ იქნას ათლეტების სელექციის, გუნდის 

კომპლექტაციისა და სპორტსმენის ფარმაკოლოგიური მხარდაჭერის 

ოპტიმიზაციისთვის ზომების მიღების პროცესში.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოცემული კვლევის 

მიზანს წარმოადგენდა ხელბურთელთა ფიზიკური შრომისუნარიანობის კომპლექსური 

შეფასება. ხელბურთელების საერთო და სპეციალიზირებული ფიზიკური 

შრომისუნარიანობის შესაფასებლად, გამოყენებულ იქნა ბიოქიმიური [2, 3] და 
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სპორტულ-პედაგოგიური ტესტირების [1] მაჩვენებლები,  რომლებიც ერთობლიობაში 

მკაფიოდ ასახავს ორგანიზმის რეაქციას ფიზიკურ დატვირთვაზე, რაც შინაარსითა და 

ინტენსივობით ახლოსაა ხელბურთელის მუშაობასთან მოედანზე.  
 

კვლევის ობიექტი და მეთოდები 

კვლევა ჩატარებული იქნა  საქართველოს ქალ ხელბურთელთა ახალგაზრდული (U-

20) ნაკრები გუნდის სპორტსმენებზე. ექსპერიმენტში მონაწილეობდა ნაკრების გუნდის 

16 წევრი, ასაკი - 17-19 წელი. ტესტირება და ბიოლოგიური სუბსტრატების შერჩევა 

(შარდი, სისხლი) ხდებოდა ფიზიკურ დატვირთვამდე და დატვირთვის შემდეგ. 

კვლევებში მონაწილე  სპორტსმენებს 30-ჯერ უნდა გაერბინათ 80-მეტრიანი მონაკვეთი, 

კონტროლდებოდა ერთჯერადი  გარბენის დრო (~15“). გულის შეკუმშვათა სიხშირის 

მაჩვენებელი, ასეთი ფიზიკური დატვირთვების შემდეგ, მდებარეობდა 160–189 

დარტყმა/წთ ფარგლებში. ეს პარამეტრები შეესაბამებოდა ხელბურთელის სათამაშო 

დატვირთვების ინტენსივობას [1]. 

ბიოსინჯებში სტანდარტული მეთოდებით [2, 3] ისაზღვრებოდა 9 მაჩვენებელი (3 

მაჩვენებელი -  შარდში: ცილები, კეტონური სხეულები, შარდოვანა და 6 მაჩვენებელი - 

სისხლში: ჰემოგლობინი, კრეატინინი, გლუკოზა, რძემჟავა (α-ლაქტატი), საერთო 

კალციუმი, მაგნიუმი), რაც ასახავდა ორგანიზმის რეაქციას დატვირთვაზე [2]. სარწმუნო 

სხვაობათა დიდი რიცხვის გამოსავლენად, ბიოქიმიური პარამეტრების ნაწილის 

განსაზღვრა მეორდებოდა ორივე სუბსტრატში. 

კვლევაში მონაწილე სპორტსმენების ფიზიკური შრომისუნარიანობის 

კომპლექსური შეფასება ასევე ხდებოდა სპორტულ-პედაგოგიური ტესტების 

საშუალებით. ხელბურთელების ტექნიკური მომზადების შესაფასებლად გამოყენებული 

იქნა პრაქტიკაში მიღებული ტესტები: მიზანში ბურთის სროლა; ბურთის ტარება 30 მ 

დისტანციაზე (ფიქსირდებოდა მარჯვენა და მარცხენა ხელით ბურთის ტარების 

(დრიბლინგის) დროის სხვაობა); ბურთის გადაცემის სიზუსტე - 10-დან ზუსტად 

გადაცემული ბურთების რაოდენობა; ცრუ მოძრაობათა სისწრაფე (რაც უფრო მცირეა 

ცრუ მოძრაობის შესრულების დრო, მით უფრო ადვილად ახერხებს სპორტსმენი 

დასარტყამი პოზიციის გამყარებას); კომპლექსური ვარჯიშების შესრულების დრო 

(რომელიც მოიცავდა  15 მ დისტანციაზე ზიგზაგისებურ გარბენს უკუსვლითა და წინ 

გარბენით და კარში დარტყმას) [1].  

ამგვარად, სპორტსმენის ორგანიზმზე ფიზიკური დატვირთვის ზეგავლენის 

შესაფასებლად განისაზღვრა 14 სხვადასხვა მაჩვენებელი. მონაცემები დამუშავებული 

იქნა სტატისტიკურად ANOVA  და t ტესტის გამოყენებით.  

 

კვლევის შედეგები და მათი განხილვა 

ხელბურთელის შრომისუნარიანობის სპორტულ-პედაგოგიურმა ტესტირებამ 

გამოავლინა, რომ დატვირთვების  შემდეგ ადგილი აქვს ხელბურთელისათვის 

მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი თვისებების გაუარესებას. 

ხელბურთელის შრომისუნარიანობის ამაღლების მიზნით გამოყენებული იქნა 

კომპლექსური: მინერალურ - ნახშირწყლოვან - ცილოვანი პრეპარატების ნაკრები, 

რომელიც მოიცავდა: BCAA (დატოტვილჯაჭვიანი ამინომჟავები), CARBO BOST და 

FRESH (გეინერი), MAGNEZIUM, GLUTAMIN (ამინომჟავა), WHEY PROTEYN (შრატის 

ცილა) OMEGA-3 (შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავა); D3. სპორტულ-პედაგოგიური 

ტესტირების შედეგები პრეპარატების მიღების შემდეგ წარმოდგენილია ცხრილ N1-ში და 

ცხრილ N2-ში.   
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ცხრილებში მოცემული მონაცემები ასახავს ხელბურთელის ტექნიკური წვრთნის 

დონეს და ტექნიკური მომზადების ხარისხს. როგორც ცხრილებში მოცემული 

შედეგებიდან ჩანს, ექსპერიმენტის I ნაწილში (ბად-ების მიღებამდე) ფიზიკური 

დატვირთვა იწვევს 2 სპორტულ-პედაგოგიური მაჩვენებლის (ბურთის სროლის 

სიზუსტე და ბურთის გადაცემის სიზუსტე) გაუარესებას, ხოლო დანარჩენი 3 პარამეტრის 

(ბურთის ტარება 30 მ დისტანციაზე, კომპლექსური ვარჯიშების შესრულების დრო, ცრუ 

მოძრაობების სისწრაფე) მაჩვენებელთა უმნიშვნელო შემცირებას. ექსპერიმენტის II 

ნაწილში (ბად-ების მიღების შემდეგ) მაჩვენებლების გაუარესების  სარწმუნო 

ცვლილებები საკონტროლო ჯგუფში შენარჩუნებულია. საცდელ ჯგუფში დანამატების 

მიღების 2-კვირიანი კურსის შემდეგ შეინიშნებოდა ბურთის მიზანში სროლის 

პარამეტრის გაუმჯობესება   (p ≥ 0,05), მარჯვენა და მარცხენა ხელით ბურთის ტარების 

დროებს შორის სხვაობის შემცირება და ცრუ მოძრაობის სისწრაფის დროის შემცირება, 

რაც სპორტსმენების გაწვრთნილობაზე მიუთითებდა.  
ცხრილი N1 

ხელბურთელების სპორტულ–პედაგოგიური ტესტირების (მიზანში ბურთის სროლა, 

ბურთის ტარება 30 მ დისტანციაზე) შედეგები ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატების 

მიღებამდე (I) და მიღების შემდეგ (II) 

*Mean±SD, ** Ρ≥0.05 მნიშვნელობებს შორის არ არის სარწმუნო სხვაობა,   Ρ≤0.05 მნიშვნელობებს 

შორის არის სარწმუნო სხვაობა. 

ხელბურთელის საერთო და სპეციალური შრომისუნარიანობის შესაფასებლად 

გამოყენებული იქნა სისხლისა და შარდის ბიოქიმიური პარამეტრების მონაცემები 

(ცხრილი N3). როგორც ცხრილი 3–ში მოცემული მონაცემებიდან ჩანს, ექსპერიმენტის 

საწყის ეტაპზე (ბად–ების მიღებამდე), ხელბურთელებში გამოვლინდა სისხლში 

ჰემოგლობინის დაბალი დონე (116±12 გ/ლ) ნორმასთან (120–150 გ/ლ) შედარებით, 

რომლის მაჩვენებელიც კიდევ უფრო ეცემოდა ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ (108±10). 

ტ
ეს

ტ
ი

  

ჯგუფები 

ს-საცდელი          

კ-საკონტრ. 

 I   II  მნიშვნელობათა 

განსხვავების 

სარწმუნოება ** დატვი 

რთვამდე 

დატვი 

რთვის 

შემდეგ 

∆2,1 დატვირ 

თვამდე 

დატვირ 

თვის 

შემდეგ 

∆5,4 

 

 

მიზანში 

ბურთის 

სროლა 

 

ს. 

 

7.0±1.0* 

 

5.6±1.08 

 

-1.4±0.5 

 

7.4±0.7 

 

7.0±0.6 

 

-0.4±0.6 

Ρ2.1 ≤0.05 

Ρ5.4 ≥0.05 

Ρ5.2 ≤0.05 

Ρ6.3≤0.05 

 

კ. 

 

7.0±1.0 

 

5.6±1.08 

 

-1.4±0.5 

 

6.6±0.7 

 

5.2±0.7 

 

-2.25±0.3 

Ρ4.5 ≤0.05 

Ρ2.1 ≤0.05 

Ρ5.2 ≥0.05 

Ρ6.3≥0.05 

 

 

 

ბურთის 

ტარება 30მ 

დისტანცი

აზე (დრო 

წმ.) 

 

  

 ს. 

მარჯვენა 

ხელით 

დრიბლინგ

ი 

 

4.99±0.45 

 

5.7±0.2 

 

069±0.32 

 

5.86±0.73 

 

5.13±0.42 

 

-0.35±0.12 

Ρ2.1 ≥0.05 

Ρ5.4≥0.05 

Ρ5.2 ≥0.05 

Ρ6.3≤0.05 

მარცხენა 

ხელით 

დრიბლინგ

ი 

 

5.6±0.8 

 

5.6±0,7 

 

0,69±0.35 

 

5.52±0.66 

 

5.39±0.65 

 

-0.34±0.21 

Ρ2.1 ≥0.05 

Ρ5.4≥0.05 

Ρ5.2 ≥0.05 

Ρ6.3≤0.05 

 

 

კ. 

მარჯვენა 

ხელით 

დრიბლ. 

 

4.99±0.45 

 

5.7±0.2 

 

0.69±0.32 

 

5.58±0.14 

 

5.72±0.31 

 

0.34±0.15 

Ρ2.1 ≥0.05 

Ρ5.4≥0.05 

Ρ5.2 ≥0.05 

Ρ6.3≤0.05 

მარცხენა 

ხელით 

დრიბლ. 

 

5.6±0,8 

 

5.6±0,7 

 

0.69±0,35 

 

5.24±0,43 

 

5.19±0,4 

 

-0.32±0,19 

Ρ2.1 ≥0.05 

Ρ5.4≥0.05 

Ρ5.2 ≥0.05 

Ρ6.3≤0.05 
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ბადების მიღების შემდეგ ადგილი აქვს ჰემოგლობინის რაოდენობის ზრდას. 

ჰემოგლობინის შემცველობის ზრდა სისხლში გარკვეულ წილად ასახავს ორგანიზმის 

ადაპტაციას ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ჰიპოქსიურ პირობებში. ასევე უნდა 

აღინიშნოს, რომ ექსპერიმენტის საწყის ეტაპზე, საკვლევ ჯგუფებში სისხლში 

კრეატინინის დონე (63.17±8.8) სარწმუნოდ არ იცვლებოდა (63.42±12.2) ფიზიკური 

დატვირთვის შემდეგ. საპირისპირო შედეგები იქნა მიღებული ექსპერიმენტის მეორე 

ეტაპზე, კერძოდ კრეატინინის დონე დატვირთვამდე (75.83±9.7)  და დატვირთვის შემდეგ 

(80.91±9.3) იზრდებოდა  ექსპერიმენტის საწყის ეტაპთან შედარებით. რაც სპორტსმენების 

ანაერობული შესაძლებლობების ზრდის მაჩვენებელია. 
ცხრილი N2 

ხელბურთელების სპორტულ-პედაგოგიური ტესტირების (ბურთის გადაცემის სიზუსტე, 

კომპლექსური ვარჯიშების შესრულება, ცრუ მოძრაობის სისწრაფე) შედეგები ბიოლოგიურად 

აქტიური საკვები დანამატების მიღებამდე (I) და მიღების შემდეგ (II) 

*Mean±SD, ** Ρ≥0.05 მნიშვნელობებს შორის არ არის სარწმუნო სხვაობა, Ρ≤0.05 მნიშვნელობებს 

შორის არის სარწმუნო სხვაობა. 

ამრიგად ექსპერიმენტის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ ადგილი აქვს ბიოლოგიურად 

აქტიური დანამატების მიღების შემდეგ, ხელბურთელების ცილოვანი ცვლის 

მაჩვენებლების (ჰემოგლობინი, ცილა, შარდოვანა, კრეატინინი) მცირედ გაუმჯობესებას. 

რაც ორგანიზმის ფიზიკური დატვირთვების მიმართ ადაპტაციის და ამტანობის, ასევე 

აერობული და ანაერობული შესაძლებლობების ზრდაზე მიუთითებს. 

სისხლში გლუკოზის ცვლილების მიხედვით მსჯელობენ ორგანიზმის ქსოვილებში 

კუნთოვანი აქტივობისას მისი აერობული ჟანგვის სიჩქარეზე  და ღვიძლის გლიკოგენის 

მობილიზაციის ინტენსიურობაზე. ექსპერიმენტში ნაჩვენები იქნა, რომ ორივე ეტაპზე 

ფიზიკური დატვირთვის გავლენით სისხლში ხდებოდა გლუკოზის მაჩვენებლების 

  

 

ჯგუფები 

ს-საცდელი          

კ-საკონტრ. 

 I   II   

 

მნიშვნელობათა 

განსხვავების 

სარწმუნოება ** 

1 2 3 4 5 6 

ტესტი დატვი 

რთვამდე 

დატვი 

რთვის 

შემდეგ 

∆2,1 დატვირ 

თვამდე 

დატვირ 

თვის 

შემდეგ 

∆5,4 

 

 

ბურთის 

გადაცემის 

სიზუსტე 

 

 

ს. 

 

7.0±0.6 

 

5.8±1 

 

-1.4±0.68 

 

6.9±1.3 

 

7.13±1.0 

 

0.23±0.3 

Ρ2.1 ≤0.05 

Ρ5.4 ≥0.05 

Ρ5.2 ≤0.05 

Ρ6.3≤0.05 

 

კ. 

 

7.0±0.6 

 

5.8±1 

 

-1.4±0.68 

 

5.9±1.5 

 

5.2±0.6 

 

-1.1±0.4 

Ρ2.1 ≤0.05 

Ρ5.4 ≥0.05 

Ρ5.2 ≥0.05 

Ρ6.3≥0.05 

კომპლექსური 

ვარჯიშების 

შესრულების 

დრო (წმ) 

 

ს. 

 

12.24±0.9 

 

12.95±0.9 

 

0.7±0.2 

 

13.9±2.2 

 

13.1±1.2 

 

-0.8±1.0 

Ρ2.1 ≥0.05 

Ρ5.4≥0.05 

Ρ5.2 ≥0.05 

Ρ6.3≤0.05 

 

კ. 

 

12.24±0.9 

 

12.95±0.9 

 

0.7±0.2 

 

11.33±0.4 

 

11.59±0.3 

 

0.9±0.4 

Ρ2.1 ≥0.05 

Ρ5.4≥0.05 

Ρ5.2 ≤0.05 

Ρ6.3≤0.05 

 

ცრუ 

მოძრაობის 

სისწრაფე 

დრო (წმ) 

 

ს. 

 

0.92±0.2 

 

1.17±0.3 

 

0.24±0.11 

 

1.36±0.2 

 

0.85±0.24 

 

-0.5±0.3 

Ρ2.1 ≤0.05 

Ρ5.4≤0.05 

Ρ5.2 ≥0.05 

Ρ6.3≤0.05 

 

კ. 

 

0.92±0.2 

 

1.17±0.3 

 

0.24±0.11 

 

1.1±0.1 

 

0.72±0,6 

 

-0.6±0.3 

Ρ2.1 ≤0.05 

Ρ5.4≥0.05 

Ρ5.2 ≥0.05 

Ρ6.3≥0.05 
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მატება (ცხრილი 3), ხოლო ბად–ების მიღება, გლუკოზის პარამეტრების სარწმუნო 

ცვლილებას არ იწვევდა. მიღებული შედეგებიდან გამომდინარეობს, რომ ფიზიკური 

დატვირთვის შემდეგ სისხლში გლუკოზის დონის მომატება ხდება ღვიძლის 

გლიკოგენის გაძლიერებული მობილიზაციის ხარჯზე, რაც  ხელბურთელების 

გაწვრთნილობაზე მიუთითებს.  
ცხრილი N3 

ფიზიკური დატვირთვის გავლენა კრეატინინის, რძემჟავას, ჰემოგლობინის, გლუკოზის, 

შარდოვანას შემცველობაზე სისხლში და შარდში, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების 

მიღებამდე და მიღების შემდეგ 

       *mean±st.dev.  

ატფ-ის რესინთეზის გლიკოლიტური მექანიზმი ჩონჩხის კუნთებში სრულდება 

რძის მჟავის წარმოქმნით. კვლევებში ნაჩვენები იქნა, რომ ექსპერიმენტის პირველ ეტაპზე  

სისხლში ლაქტატის დონე – 2.26±0.62 მმოლი/ლ,  ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ 

იზრდებოდა 4.22±0.95 მმოლი/ლ–მდე (ცხრილი 3). ექსპერიმენტის მეორე ეტაპზე კი 

დაიკვირვებოდა ლაქტატური ზღურბლის საგრძნობი ზრდა, კერძოდ დატვირთვამდე 

ლაქტატის მაჩვენებელი – 2.07±0.37 მმოლი/ლ ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ 

იზრდებოდა – 6.19±1.32 მმოლი/ლ–მდე. ექსპერიმენტის მეორე ეტაპზე ლაქტატური 

ზღურბლის ნაზრდი (4.12±1.03 მმოლი/ლ) პირველ ეტაპთან (1.96±1.22 მმოლი/ლ) 

შედარებით 2.16 ერთეულით იზრდებოდა. მეორე ეტაპზე ლაქტატის ზღურბლის ასეთი 

ცვლილება მიუთითებს ხელბურთელების ანაერობული შესაძლებლობების ზრდაზე. 
 

დასკვნები 

ნაჩვენებია, რომ ხელბურთელ ქალებში, ბადების მიღების შემდეგ ადგილი აქვს 

სპორტულ–პედაგოგიური ტესტების 3 პარამეტრის (ბურთის სროლის სიზუსტე, ბურთის 

გადაცემის სიზუსტე, ბურთის ტარება 30 მ დისტანციაზე) მაჩვენებლების 

გაუმჯობესებას. ნაჩვენებია, რომ ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების მიღება იწვევს 

ხელბურთელების ცილოვანი ცვლის მაჩვენებლების გაუმჯობესებას. რაც ორგანიზმის 

ფიზიკური დატვირთვების მიმართ ადაპტაციის, ასევე აერობული და ანაერობული 

შესაძლებლობების ზრდის მაჩვენებელია. ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ სისხლში 

გლუკოზის დონის მომატება ხდება ღვიძლის გლიკოგენის გაძლიერებული 

მობილიზაციის ხარჯზე. ლაქტატური ზღურბლის ზრდა 2.16 ერთეულით მიუთითებს 

 

ტესტი 

ბად-ების მიღებამდე 

 

ბადების მიღების შემდეგ 

დატვირთვამდე დატვირთვის 

შემდეგ 

დატვირთვამდე დატვირთვის 

შემდეგ 

ჰემოგლობინის 

შემცველობა სისხლში 

116±12* 108±10 125±16 115±12 

შარდოვანას 

შემცველობა შარდში 

6.86±0.87* 

 

8.58±1.09 7.15±1.19 

 

7.03±1.26 

კრეატინინის 

შემცველობა სისხლში 

63.17±8.8* 

 

63.42±12.2 75.83±9.7 

 

80.91±9.3 

გლუკოზის შემცველობა 

სისხლში 

83±21* 113±22 90±23 

 

119±19 

რძემჟავას შემცველობა 

სისხლში 

2.26±0.62* 

 

4.22±0.96 2.07±0.37 

 

6.19±1.32 
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ხელბურთელების ანაერობული შესაძლებლობების ზრდაზე. ამრიგად, სპორტსმენების 

შრომისუნარიანობის კომპლექსური შეფასება, რომელიც მოიცავს ბიოქიმიურ ანალიზს 

და სპორტულ-პედაგოგიურ ტესტირებას, ხელბურთელის შესაძლებლობებზე უფრო 

საფუძვლიანი და დასაბუთებული მსჯელობის საშუალებას იძლევა. 
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COMPLEX EVALUATION OF THE PHYSICAL PERFORMANCE OF WOMEN'S HANDBALL 

YOUTH (U-20) TEAM 
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Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia. 
Abstract: In order to effectively assess the capabilities of athletes a comprehensive assessment of the 

physical performance of handball players was conducted in the process of their selection, proper training, 

development of exercise plans and pharmacological means, which included biochemical analysis and 

sports-pedagogical testing. Biochemical and sports-pedagogical indicators together clearly reflect the 

organism's reaction to physical activity. Loads similar to the players' competitive activities were used. A 

complex assessment of a handball player's ability revealed a deterioration in motor skills after physical 

exertion. Complex, biologically active supplements were used to support high performance [BCAA, 

CARBO BOOST and FRESH, MAGNEZIUM, GLUTAMINE, WHEY PROTEIN, OMEGA-3 Fatty acids, 

D3]. After taking the drugs, the same complex approach allowed us to assess their positive impact on the 

physical abilities of athletes. Thus, the effectiveness of a versatile, complex assessment of an athlete's 

performance has been demonstrated, as well as the effectiveness of the use of biologically active food 

supplements in sports practice. 

Keywords: handball, biochemical control, sports-pedagogical testing, complex assessment of 

work ability, biologically active food supplements. 
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EXPERIMENTAL MODEL OF PSYCHOGENIC STRESS AND SELF-REGULATORY 

BEHAVIOR 
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Mikheil Khananashvili – Doctor of Medical Science, Academician; 

Academy of Medical science of Georgia. 

 

Abstract: Changes of compensatory mechanisms of the white laboratory rats at different 

stages of psychogenic stress were studied. For modeling of the psychogenic stress, the modified 

model of active avoidance response was used. It was established that at different stages of stress 

development (I, II and III), in the conditions of different complexity experiment, the fear and 

anxiety responses dominate in the rats. In addition, the behavior showed by them is of self-

regulatory compensatory nature, it is of regular character and show up in certain proportion 

between the behavior acts. The described behavior is interpreted as revealing of the biologically 

positive stress playing adaptive role, improves, strengthens resistivity to stress stimulus and 

ensures homeostasis of psychics. 

Keywords: psychogenic stress, emotion, behavior, adaptation, rats. 

Introduction: on the basis of clinical and experimental data the conception of the higher 

nervous activity pathologies, and the psychogenic stress among them. Many researchers are 

interested in the stress issues and they are still of great significance. In many cases the term ‘stress’ 

is widely used to designate biologically adverse, dangerous, undesirable condition, certainly 

requiring treatment, while the most important function of the stress is to protect the organism 

from the action of extremely powerful stimulus. Attention should be paid to involvement of the 

mechanisms causing improvement of the organism resistance to the stress factors endangering 

health.  

Research goal and objectives: in formation of psychogenic stress, particular attention should 

be paid to studying of the behavior and emotional characteristics contributing to the organism 

adaptation to more severe environmental conditions. In the experimental studies of the animals 

there was developed model of psychogenic stress allowing identification and recording of the 

behavior and emotional characteristics at different levels (stages) of stress development. Goal of 

our research included identification of the behavioral components of the brain self-regulatory 

action, clarification of the regularities of behavioral acts revealing in the conditions of 

psychogenic stress caused by unfavorable combination of the “information triad” at different 

stages. 

Materials and methods: we have studied the changes of behavioral and emotional 

characteristics at different stages of psychogenic stress development applying the following 

method: 

1. For the purpose of assessment of the emotional condition of animals we applied the “open 

field” (0) and “pro-conflict” (10) test methods. 

mailto:lali.akhaladze@gmail.com
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2. For modeling of the psychogenic test, we have applied the modified model of active 

avoidance response (4). The mentioned model allows modeling of long-lasting psychogenic stress 

in animals, against the background of which assessment of different behavior characteristics in 

the animals is possible. 

Experimental studies were conducted on 60 males of white laboratory rats of 180-200 g 

weight, divided into two groups” 

In the group I the experiments were conducing applying the modified model of active 

avoidance response, the experiment commenced with: 

➢ Development and strengthening of the active avoidance response to the first conditional 

signal (metronome – 2 Hz). 

➢ Development and strengthening of the active avoidance response to two conditional signals 

(metronome – 2 Hz, tone – 500 Hz). 

➢ “Unification of two active avoidance responses for 14 days, their simultaneous testing in 

random order (Gellerman stochastic program) (8) 

In the animals of group II (intact rats) we have studied the behavioral and emotional 

characteristics by means of the “open field” and “pro-conflict” tests. 

Experimental cage for the modified model of active avoidance response consists of three 

sections of equal size (20x20x35 cm) divided by the barriers of 10 cm height. On the right and 

left side walls of the cage there are attached the sources of sound signals (metronome – 2 Hz and 

tone – 500 Hz). The floor and barriers of all three sections of the “stress-box” were electrified (40 

V AC), allowing painful electric stimulation of the rat paws. 

Stage I of stressing – for the purpose of elaboration and strengthening of active avoidance 

response to the first conditional signal (metronome – 2 Hz) we placed the animal into the central 

(starting) section of the cage for 60 seconds and further turned on the conditional signal 

(metronome – 2 Hz), with the isolated action time of 5 seconds, for this time the rat had to move 

to the side signalized right section (the left section was closed by the barrier). If the animal failed 

to perform the mentioned action, after expiry of the isolated action of the audio signal time (5 

sec), it’s paws were stimulated by electricity. For 10 seconds after moving to the side section the 

rat had to return to the starting section, otherwise, it received the electric stimulation again. 

Active avoidance response was regarded as elaborated, when the number of proper responses to 

metronome for sequence of five experimental days achieved 80% criterion. After this we 

commenced elaboration and strengthening of active avoidance response to the second conditional 

signal (tone – 500 Hz). 

Stage II of stressing – after elaboration and strengthening of the active avoidance response 

to the firs conditional stressor (metronome – 2 Hz) we commenced elaboration and strengthening 

of active avoidance response to the second conditional signal (tone – 500 Hz). The animal was 

again placed into the central section of “stress box”. This time it had to perform active avoidance 

response to the second conditional signal (tone - 500 Hz), i.e. in the period of isolated action of 

the audio signal for 5 seconds the rat had to move to the left section of the “stress box” and for 10 

seconds it had to return to the starting section. In the event of active avoidance response of the 

mentioned type the rat was punished and received painful electric pulse, persisting until the 

animal performs active self-protecting response. In elaboration of the active avoidance response 

to both, the tine and metronome, the conditional signal was given to the animal only when it was 

in the starting section. Each round included 20 tests with one-minute intervals between the 

signals. 
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Stage III of stressing – after elaboration and strengthening of two active avoidance responses 

separately, we commenced testing of active avoidance response to the tone and metronome 

within single test. We again placed the animal in the central section of the “stress box”. This time, 

the barriers were removed from the experimental cage and the rat was free to move to both, right 

and left sections of the cage. At this stage of the experiment the rat had to perform the following 

actions: at a time of metronome signal the animal had to move to the right section of the “stress 

box” and return to the initial point within 10 seconds; and in response to the tone – to the left 

section and return within 10 seconds.  

In the event of incorrect response to the conditional signals, the animal’s paws received 

painful electric pulse. Alteration of the conditional signals (metronome, tone) was provided 

according to Gellerman stochastic program (8), i.e. using the signals randomly, with equal 

probabilities (50/50). Each following conditional signal, with one-minute intervals, was given to 

the animal only when it was in the central section. 

At all three stages of the experiment we have recorded the following data: percentage of 

the correct responses to the signal, duration of vertical and horizontal standing and grooming, 

number of the movements between signals, raising of head and fecal boluses.  

Results and discussion: analysis of the behavior showed by the animals in the different stress 

situations, showed that in the conditions of experiments of different complexities the rats’ 

behavior does not change qualitatively, only changes of proportion between the behavioral acts 

take place. In particular, to achieve the criterion of elaboration and strengthening of active 

avoidance response to the first stimulus (metronome – 2 Hz) the animal required 120-160 impacts 

(6-8 days) (Fig. 1). 

 

Figure1.  Dynamics of active avoidance response elaboration in the experimental rats. 

In the unfamiliar environment for the rat, with unusual stressor, the animal faced the self-

defense problem; it had to avoid painful impact of electricity. This was associated with decision-

making, growth of emotional strain and this reflects on the behavior characteristics: duration of 

vertical standing (4.7±2.3) and movements between the signals (3.4±1.2) was much higher than 

“grooming” (0.6±0.5) and horizontal standing (2.6±1.1) duration characteristics and number of 

head raising (22.2±7.8) was higher than number of fecal boluses (5.6±1.7) (Table 1). 



102 
 

Table 1. Statistical evaluation of the behavioral characteristics in the period of active avoidance 

response elaboration-strengthening and simultaneous testing of two active avoidance responses 

within single experiment in the test rats. 

Behavior forms 
Stage I(1) Stage II (2) Stage III (3)  

P 1-2 

 

P 2-3 Avg SD Avg SD Avg SD 

Vertical standing 4.7 2.3 1.9 0.8 4 0.9 0.009 0.0001 

Horizontal standing 2.6 1.1 3.9 0.7 0.3 0.2 0.009 0.02 

Raising of the head 22.2 7.8 25.3 6.2 13.6 4 0.04 0.05 

Fecal boluses 5.6 1.7 2.7 0.5 5.2 1.1 0.001 0.0001 

Inter-signal moves 3.4 1.2 1.7 0.5 3.8 1.4 0.009 0.003 

Grooming 0.6 0.5 2.1 1.1 0.1 0.1 0.005 0.02 

 

 At the following stage of experiment – with the second audio stressor (tone – 500 Hz) we 

checked firmness of the active avoidance response elaborated for 3-4 days (60-80 impacts) (Fig. 

1) In such situation the rats showed automated adequate self-defense behavior, as they became 

the animals adapted to the experimental environment. It is known that such situation is 

characterized with less emotional strain (due to reduction of painful stimulation), demonstrated 

by change of proportions between the behavioral acts: in particular, compared with the first step, 

durations of “grooming” (2.1 ± 1.1 = 0.005) and horizontal standing (3.9 ± 0.7 = 0.009) has reliably 

increased while rates of vertical standings (1.9 ± 0.8 = 0.009), inter-signal movements (1.7 ± 0.5 = 

0.009) and fecal boluses (2.7 ± 0.5 = 0.001) decreased (Table 1). Numerous experimental studies 

show that such responses reflect the animal’s emotional conditions, Vertical standing expresses 

the rat’s strong emotional strain, “grooming” takes place in the medium severity conflict 

situations and it is not demonstrated at a time of emotional strain. Such behavior showed by the 

animals – in the conditions of the different complexity experiments, solving of the challenge, 

serves to discharge of emotional strain and is regarded as self-regulating behavior (4, 5). In 14-

day testing of two active avoidance responses simultaneously the percentage of correct responses 

did not exceed 30-45% (Fig. 1) and this was maintained for 14 days. At this stage of experiment, 

formation of active avoidance response did not take place, as the brain operates in the conditions 

of unfavorable combination of the “information triad” factors. In particular, for long time the rats 

were in the conditions of high motivation, with deficiency of time and pragmatic information 

and for them, this was a challenge and strong stress factor on higher nervous function (4). Thus, 

in 14-day testing of two active avoidance responses simultaneously the rats were in chronic 

psychogenic stress conditions. Comparing with the period of firm self-defense responses, at this 

stage of testing, duration of vertical standing (4 ± 0.9 = 0.0001), rates of inter-signal movements 

(3.8 ± 1.4 = 0.003) and fecal boluses (5.2 ± 1.1 = 0.001) have reliably increased (Table 1). And such 

behavior is expression of self-regulatory behavior that is not associated with the conditional 

signal. As for “grooming”, horizontal standing and number of raisings of head – their rates are 

much lower, compared with the similar rates of automatized self-defense responses.  
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According to the literature, general system of brain neuron regulation ensures organism 

adaptation in the stress situation and it is one of significant components of central regulating 

mechanism of the organism resistance (6). The mentioned mechanism can be considered as self-

regulatory mechanism oriented towards improvement of the organism resistance, in response to 

the adverse impact (1). It has certain structural-functional organization revealed in a form of 

specific psychosomatic responses (3, 5). 

Behavior showed by the animals at all three stages of psychogenic stress development can 

be interpreted as biologically positive stress demonstration and reflects self-regulatory action of 

the brain. Strengthening of the brain self-regulatory action should commence at the stage before 

disease, where these mechanisms become involved and are prominent. Their targeted 

strengthening can play decisive role in improvement of the organism resistance to stress factors 

(2). 

We have studied the emotional condition of animals at different stages of psychogenic stress 

development, before and after stressing, by open field and pro-conflict tests. Compared with the 

intact rats, elaboration of the self-defense responses – after strengthening, in the open field tests, 

there was indicated the trend of reduction of investigative activity and latent period of movement 

activity (=0.001) and grooming duration (=0.003) increased (Table 2). 

 

Table 2. Statistical evaluation of behavior characteristics at different stages of psychogenic stress 

development in the experimental rats in open field test. 

Behavior forms 
Intact (1) Stage I (2) Stage II (3) Stage III (4) 

P 1-2 P 2-3 P 3-4 
Ave. SD Ave. SD Ave. SD Ave. SD 

Moving to the 

center 
1 1 2 0.5 2.8 0.7 3.5 1.1 0.008 0.05 0.08 

Crossed squares 37.5 15.6 27.8 19.7 15.5 8.9 5.7 3.6 0.1 0.05 0.003 

Vertical standing 17.2 4.9 10.5 4.8 8.7 5.5 3.4 1.9 0.003 0.2 0.007 

Hole reflex 4.4 1.7 2.5 0.7 1.4 0.7 0.7 0.6 0.004 0.002 0.02 

Head raising 20.6 9.7 15.5 2.6 12.1 4.6 6.3 2 0.07 0.03 0.001 

Fecal boluses 2 2 0.7 1.2 0.5 0.6 0.3 0.7 0.06 0.3 0.2 

Latent period 0.8 0.3 3 1.2 5 0.5 6.7 1.3 0.05 0.0001 0.001 

Grooming 16.3 5.4 28.3 8.9 43.5 15.1 88.3 28.7 0.001 0.009 0.0003 

 

Reduction of search activity in open field points to strengthening of emotional strain (9). 

Reasonability of this view is supported by the results of testing in pro-conflict situation. 

Compared with the intact rats, in the experimental rats, after elaboration of active avoidance 

response (=0.001) and simultaneous 14-day testing (=0.002), number of punished acts of water 

drinking have reduced reliably (Table 3). According to this test, small number of the drinking 

acts punished with electricity is indicator of strengthening of anxiety response (7). 

Reduction of search activity in open field points to strengthening of emotional strain (9). 

Reasonability of this view is supported by the results of testing in pro-conflict situation. 

Compared with the intact rats, in the experimental rats, after elaboration of active avoidance 

response (=0.001) and simultaneous 14-day testing (=0.002), number of punished acts of water 

drinking have reduced reliably (Table 3). According to this test, small number of the drinking 

acts punished with electricity is indicator of strengthening of anxiety response (7). 
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Table 3. Statistical evaluation of behavioral characteristics at different stages of psychogenic stress 

development by pro-conflict test in experimental rats. 

Number of drinking 

acts punished with 

electricity 

Intact (1) Stage I (2) Stage II (3) Stage III (4) 
P 1-2 P 2-3 P 3-4 

Avg. SD Avg. SD Avg. SD Avg. SD 

Experimental rats 8.4 4.5 3 0.7 1.5 0.7 0.6 0.5 0.001 0.002 0.004 

Intact rats 4.7 3.3 2.7 0.5 1.7 0.5 0.5 0.5 0.09 0.002 0.008 

 

Conclusion: thus, based on the behavioral and emotional characteristics obtained in our 

experiments on stressed rats and data from medical literature, we can conclude the following: in 

testing self-defense responses of different complexity at different stages of psychogenic stress 

development, the fear and anxiety responses dominate in the animals. Behavior showed by the 

rats ensures organism adaptation in stress situation, as well as demonstration of self-regulatory 

action of the brain, as reflected in certain proportions between the behavioral acts. The described 

behavior can be interpreted as demonstration of biologically positive stress playing adaptive role, 

improving, strengthening resistance to stressors and ensuring homeostasis of psychics.  
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შესავალი. აღნიშნული ნაშრომი რეფერატული ხასიათისაა. ჩვენს მიერ მოძიებულ 

იქნა  ლიტერატურული წყაროები და განზოგადებული [2].  

ოსტეოპოროზი ძვლოვანი სისტემის ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა და  

მძიმე კლინიკური გამოსავლების გამო ჯანდაცვის უდიდეს პრობლემადაა მიჩნეული. 

ოსტეოპოროზი მსოფლიოში 200 მილიონზე მეტ ადამიანს აღენიშნება. ოსტეოპოროზის 

გართულებებთან დაკავშირებული მძიმე შედეგები ადასტურებს ოსტეოპოროზის 

პრევენციის, ადრეული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მნიშვნელობას. 

ოსტეოპოროზი დაავადებაა, რომელიც ძვლოვანი მასის შემცირებით ხასიათდება, რაც 

ზრდის ძვლის მოტეხილობების რისკს.  ტრავმირებული ქალების დაახლოებით 35%-ს 

და კაცების 20%-ს აქვს მოტეხილობები,  რომლებიც  ოსტეოპოროზთან არის 

დაკავშირებული [1]. 

ამოცანები. ოსტეოპოროზი  ძვლის  შენებისა  და  რეზორბციის  ფაზებს  შორის  

ბალანსის  დარღვევის  შედეგია.  ძვლის  შენება  ძვლის  უჯრედების  მუდმივ  განახლებას  

გულისხმობს. ძვლის  რეზორბციისა  და  ფორმირების  პროცესების  

ურთიერთმონაცვლეობის  ფონზე  მოზრდილი  ადამიანის  ძვალი  მუდმივ  განახლებას  

განიცდის.  ნორმაში  ეს პროცესები  აწონასწორებენ ერთი  მეორეს. ოსტეობლასტების  

(ორგანული მატრიქსის  მასინთეზირებელი  უჯრედები,  რომლებიც  უზრუნველყოფენ  

ძვლის  მინერალიზაციას)  და ოსტეოკლასტების (უჯრედები, რომლებიც არღვევენ  

ძვლოვან ქსოვილს) აქტივობა  რეგულირდება  ესტროგენებით,  D  ვიტამინით,  

კალციტონინით,  პარათირეოიდული  ჰორმონით  და  სხვა  ფაქტორებით [2]. 

კაცებში  და  ქალებში  ძვლოვანი  მასა  პიკურ  მნიშვნელობას  აღწევს  დაახლოებით  

30-35 წლისათვის.  ძვლოვანი  მასა  თავისი  პიკის  მიღწევის  შემდეგ  დაახლოებით  10  

წლის  განმავლობაში  მუდმივი  რჩება.  ამ  დროს  ძვლოვანი  ქსოვილის  რეზორბციის  

პროცესები  დაახლოებით  მისი  წარმოქმნის  ტოლია .  შემდეგ  ძვლოვანი  მასა  მცირდება  

წელიწადში  დაახლოებით  0.3-0.5%-ით.  ქალებში   მენოპაუზის  დაწყებასთან  ერთად  

ძვლოვანი  ქსოვილის  კარგვა  ჩქარდება  და  აღწევს  3-5%  წელიწადში,  დაახლოებით  5-

7  წლის  განმავლობაში,  ხოლო  შემდეგ   ძვლოვანი  ქსოვილის  მასის  დაკარგვა  

თანდათანობით  მცირდება [2]. 

ოსტეოპოროზი  ჩონჩხის  ქრონიკულად  პროგრესირებადი  სისტემური  დაავადებაა  

ან  სხვა  დაავადების  დროს  გამოვლენილი  კლინიკური  სინდრომია,  რომელიც  

ხასიათდება  ძვლების  სიმკვრივის  დაქვეითებით,  მათი   მიკროსტრუქტურის  

დარღვევით  და  სიმყიფის     გაძლიერებით,  ძვლის  სიმტკიცის  შემცირებით  და  

მოტეხილობების  რისკის  გაზრდით. ოსტეოპოროზი  აზიანებს  ძვლის  კორტიკალურ  

და  ღრუბლისებრ  შრეს.  მცირდება  კორტიკალური  შრის  სისქე ,  ტრაბეკულების  

რაოდენობა, ზომები, რაც იწვევს  ძვლის  ფორიანობის  ზრდას. ტრაბეკულები  შეიძლება 

დაზიანდეს ან მთლიანად დაირღვეს [2]. ოსტეოპოროზი პოლიეტიოლოგიური  

დაავადებაა, ამიტომ  საჭიროა  ოსტეოპოროზის  რისკების    შეფასება  ანამნეზის  
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ობიექტურ  მონაცემებზე  და  გამოკვლევების   შედეგებზე  დაყრდნობით.  

ოსტეოპოროზის  რისკ-ფაქტორებია:   

ძვლის  დატვირთვა  საჭიროა  ძვლის  ზრდისათვის, ამიტომ  იმობილიზაცია  ან  

მოსვენების  ხანგრძლივი  პერიოდი  იწვევს  ძვლის  მასის  შემცირებას.  ადამიანები, 

რომლებსაც აქვთ სხეულის მასის დაბალი ინდექსი, წინასწარ  განწყობილნი არიან 

სხეულის მასის შემცირებისაკენ. ადინამია, არასაკმარისი  ფიზიკური აქტივობა 

ოსტეოპოროზის რისკ-ფაქტორებს მიეკუთვნება. აქვე უნდა  აღინიშნოს, რომ ჭარბი 

ფიზიკური დატვირთვებიც შეიძლება გახდეს  ოსტეოპოროზის  რისკ-ფაქტორი;  [2]. 

ევროპული და მონგოლოიდური რასის წარმომადგენლებს აქვთ ოსტეოპოროზის  

განვითარების მაღალი რისკი; კალციუმის, ფოსფორის, მაგნიუმისა და D ვიტამინის 

არასაკმარისი მოხმარება საკვებთან ერთად განაპირობებს ძვლოვანი  მასის შემცირებას; 

თამბაქოს  მოწევა, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება აგრეთვე  ნეგატიურად მოქმედებს 

ძვლოვან მასაზე; ოსტეოპოროზი ოჯახის ანამნეზში,  განსაკუთრებით მენჯ-ბარძაყის 

მოტეხილობები, აგრეთვე ზრდის ოსტეოპოროზის  რისკს; ხანდაზმულობის და სიბერის 

ასაკი [3], მდედრობითი სქესი (ოსტეოპოროზის რისკი მამაკაცებში 3-ჯერ ნაკლებია, 

ვიდრე ქალებში), ადრეული  მენოპაუზა აგრეთვე ოსტეოპოროზის რისკ-ფაქტორია [4]. 

პათოლოგიური   მოტეხილობები ყველაზე ხშირად წარმოიქმნება სხეულის შემდეგ 

ნაწილებში: სხივის ძვლის დისტალურ ნაწილში; ხერხემალში (ხერხემლის  

კომპრესიული მოტეხილობები - ოსტეოპოროზთან დაკავშირებული მოტეხილობების 

ყველაზე  გავრცელებული სახეა); ბარძაყის ყელი; დიდი ციბრუტი; გარდა ამისა 

შეიძლება დაზიანდეს მხრის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი და მენჯის ძვლები  [2]. 

ოსტეოპოროზი შეიძლება განვითარდეს როგორც პირველადი დაავადება ან    

როგორც მეორადი პროცესი ზოგიერთი სხვა ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად. 

პირველადი ოსტეოპოროზის 4 ტიპს გამოყოფენ [1] : 

1. იუვენილური ოსტეოპოროზი (პრეპუბერტატული პერიოდი); 

2. იდიოპათურ ოსტეოპოროზი (დიაგნოსტირდება ახალგაზრდებში, ოსტეოპოროზის 

მეორადი მიზეზის არარსებობისას); 

3. პოსტმენოპაუზის ასაკის ოსტეოპოროზი; 

4. სენილური ოსტეოპოროზი (ხანდაზმულობის ასაკი); 

მასალა   და   მეთოდები. ოსტეოპოროზის დიაგნოსტიკის მეთოდებს მიეკუთვნება 

კლინიკაში აპრობირებული მეთოდები: კლინიკური მეთოდი ანამნეზის შეკრებით 

(ფიზიკალური გამოკვლევა ანთროპომეტრიით; სხივური დიაგნოსტიკა - 

დენსიტომეტრიული, რენტგენოგრაფიული და ტომოგრაფიული მეთოდი); ბიოქიმიური  

მეთოდები. 

ნორმაში დაბერების პროცესში ხერხემლის სვეტის სიგრძე მცირდება 3 მმ-მდე 

წელიწადში, ხოლო ოსტეოპოროზის დროს მცირდება 1 სმ-ით და უფრო მეტად [2]. 

კვლევის   შედეგები  და   განხილვა. ოსტეოპოროზი ქალებში უმეტეს შემთხვევაში 

პოსტმენოპაუზის პერიოდში აღინიშნება [4], ხოლო მამაკაცებში ხანში შესვლისას. 

გონადური უკმარისობა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი როგორც მამაკაცებში, ისე 

ქალებში. სხვა ფაქტორები, რომლებსაც შეუძლიათ პირველადი ოსტეოპოროზის მქონე 

პაციენტებში ძვლოვანი მასის დაკარგვის დაჩქარება არის კალციუმის დაქვეითებული 

მოხმარება, D ვიტამინის დაბალი შემცველობა, ზოგიერთი სამკურნალო პრეპარატების 

მიღება და ჰიპერპარათირეოიდიზმი. ძვლოვანი მასის კარგვას შეიძლება ხელი შეუწყოს 

ისეთი სამედიცინო პრეპარატების მიღებამ, როგორიცაა გლუკოკორტიკოიდები.  
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ამჟამად არსებობს ოსტეოპოროზით მკურნალობის სხვადასხვა საშუალებები, 

რომლებიც ძვლის სიმკვრივეს ზრდიან და მოტეხილობის პროფილაქტიკას ახდენენ. 

ესენია ჩანაცვლებითი ჰორმონული თერაპია: ქალებში ესტროგენების შემცველი 

მედიკამენტები; ტესტოსტერონის  მედიკამენტური ფორმის გამოყენება იმ მამაკაცებთან,  

რომლებსაც ამ ჰორმონის ნაკლებობა აღენიშნებათ; კალციუმის შემცველი 

მედიკამენტები;  ვიტამინი D აუმჯობესებს ნაწლავებიდან კალციუმის შეწოვას; 

ბიფოსფონატები არაჰორმონული საშუალებებია, რომლებიც აფერხებენ ძვლის დაშლის 

პროცესს.    

ფიზიკური აქტივობა მნიშვნელოვანია როგორც დაავადების მკურნალობისას, ისე 

პროფილაქტიკის დროს. სწორი ფიზიკური ვარჯიშების შესრულებისას მუსკულატურა 

ყალიბდება და ნარჩუნდება ძვლების სისქე. რეგულარული ფიზიკური ვარჯიში იძლევა 

საშუალებას ძვლოვანი მასა გავზარდოთ 5%-ით და შესამჩნევლად შევასუსტოთ 

დაავადების პროგრესირება. ვარჯიშების დაწყება შესაძლებელია ნებისმიერ ასაკში. 

მთავარია, ოსტეოპოროზის დროს შეირჩეს ვარჯიშების ისეთი კომპლექსი, 

რომელიც არ იწვევს ძალიან ინტენსიურ დატვირთვას შესუსტებულ ჩონჩხზე, მაგრამ 

ამავე დროს იძლევა კუნთების გამაგრების საშუალებას. უნდა აღინიშნოს, რომ 

არასწორად შერჩეული ვარჯიშების კომპლექსი შეიძლება გახდეს სერიოზული 

ტრავმებისა და მოტეხილობების მიზეზი. საჭიროა გათვალისწინებულ იქნეს ორი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი: 1. ჯანმრთელობის  საერთო  მდგომარეობა;  2. ძვლოვანი  მასის  

რაოდენობა. 

ოსტეოპოროზის დროს რეკომენდირებულია ფიზიკური აქტივობის შემდეგი 

სახეები: აერობიკა ფეხების კუნთების გასამაგრებლად; ფეხით სიარული; ძალოვანი 

ტრენინგი, რომელიც გვაძლევს წელის გამაგრების საშუალებას, რომელიც კუნთების 

ყველა ჯგუფზე მოქმედებს; მოქნილობაზე გათვლილი ვარჯიშები - იოგა.  – „ყველა  

ვარჯიში ტკივილის  გარეშე“, კინეზითერაპიის ანუ სამკურნალო ფიზკულტურის 

ძირითადი პრინციპია. 

ფიზიკური დატვირთვების დროს თავი უნდა ავარიდოთ ნებისმიერ მკვეთრ 

მოძრაობებს, ინტენსიურ დატვირთვას - ანუ ისეთ ვარჯიშებს, რომლებსაც შეუძლიათ 

მოტეხილობების რისკის გაზრდა. დატვირთვების რეჟიმში არ უნდა იყოს ჩართული 

სირბილი, ხტომები, მკვეთრი დახრები, ჩაჯდომები და ტორსის მკვეთრი მოძრაობები. 

აგრეთვე აკრძალულია სიმძიმეების (შტანგა, განტელი)  აწევა [2]. 

ოსტეოპოროზის დროს ვარჯიშის შესრულებისას დაუშვებელია ხერხემლის წინ 

დახრა, პრესის ვარჯიშები; სასურველია ხერხემლის ნეიტრალური პოზიციის 

შენარჩუნება.   

წლის თბილ პერიოდში რეკომენდირებულია ფიზიკური ვარჯიშები ღია ცის ქვეშ, 

სუფთა ჰაერზე, ცურვა ბუნებრივ ან ღია წყალსაცავებში, ველოსიპედით სიარული [ 2].   

ძვლების დატვირთვაზე გათვლილი რეგულარული ფიზიკური ვარჯიშები, 

შესაბამის კვებასთან კომბინაციაში, ამცირებს ძვლების მოტეხილობის რისკს.   

დასკვნა. ზემოთ მოხსენებული მასალები რეფერატული ხასიათისაა. ჩემს მიერ 

მოძიებული ლიტერატურის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ: ოსტეოპოროზის დროს 

აუცილებელია ექიმის დროული კონსულტაცია, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, 

დაბალანსებული კვება, სამკურნალო ფიზკულტურა, რომელიც მიმართულია 

კუნთოვანი ტონუსის შენარჩუნებაზე და ძვლოვანი ქსოვილის გამაგრებაზე, რის 

შედეგადაც მცირდება ძვლების მოტეხილობების რისკი, რაც ოსტეოპოროზის 

პროფილაქტიკის, მკურნალობის და ჯანმრთელობის საწინდარია. 
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Abstract. Osteoporosis is permanently progressing skeletal disorder or a syndrome revealed at a time 

of the other diseases, characterized with impairment of the bones’ density, reduction of the bones’ 

strength and increase of fractures risk. Physical load is required for bone growth. Long period of rest 

results in reduction of the bone mass. Adynamia, insufficient physical activity comprise the risk 

factors of osteoporosis. It should be admitted that excessive physical loads can become the risk factor 

of osteoporosis as well. In the most of cases, in females, osteoporosis is indicated in post-menopause 

period and in the males – when they are aged. Gonadic insufficiency is a significant factor in both, 

males and females. Other factors, contributing to increase of bone mass loss rate in the patients with 

primary osteoporosis include: low content of calcium and vitamin D, administration of certain 

medicines and hyperthyroidism. Physical exercising is of significance as in the course of treatment, 

also for prevention. Regular exercises allow growing of the bone mass and reduction of the disease 

progression. At a time of osteoporosis, it is required to select set of such exercises that do not cause 

extensive load on the weakened skeleton but allow strengthening of the muscles. Remedial exercises 

should be oriented towards maintaining muscular tone and strengthening of the bone tissue, 

comprising basis for prevention and treatment of osteoporosis. 
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Abstract. Today, the main priority of athletes' nutrition is to provide them with high quality food 

products. High quality food products contribute to their health: affect growth and physical 

development, alter their ability to work, improve life expectancy and adaptability. To provide 

athletes with complete food products, we provide perspectives for the use of fortified foods in 

them. The main micronutrient involved in fortification - selenium, which is a key vital element, 

has been selected. It regulates the most important vital processes: these are metabolic processes, 

the work of skeletal muscle and muscle fibers of internal organs. Selenium has been studied to 

maximize the enzymatic activity of selenium-dependent enzyme glutathione peroxidase and its 

enzyme group. Maximum antioxidant protection of the athlete's body using these processes has 

been shown. Opinions are expressed about the conditions for taking multivitamin preparations 

for athletes. 

Keywords: athlete, enzyme, fortification, food, antioxidant, multivitamins. 

 

Introduction. In all over the world, as well as in our country, one of the main priorities is 

to provide the population with high quality food products. High quality foods contribute to 

human health. Affects growth and physical development. Changes human labour capacity, 

improves the life expectancy and adaptive capabilities of the population. Foods are mostly rich in 

minerals. Minerals are included in the composition of any living organism [1]. Included in the 

composition of enzymes, hormones. Minerals are found in the human body in the form of food 

and water. The chemical elements that are found in the body in small quantities are called 

micronutrients. It is true that they have no nutritional value compared to proteins, fats and 

carbohydrates, but their role is very important for the proper management of biochemical 

processes in living organisms. Selenium is especially important in the fortification of food 

products from micronutrients [6]. 

Aim and objectives of the research. The aim of the research was to find the available 

material about the food used by athletes for sports, fortified with micronutrients. We studied the 

advantages of the micronutrient used in fortification compared to other elements. We had to 

compare them according to their use and demand in the world market. Relate them to the 

nutritional status of athletes and draw appropriate conclusions based on the analysis. 

Materials and methods. We have found relevant material about fortified foods. We also 

found material on the major micronutrients involved in fortification. 

Discussion of the results of the research. We first learned why we prefer Selenium-fortified 

foods in athlete's foods. Selenium is an essential micronutrient for life. Found in human, animal 

and plant organisms. The highest concentrations of Selenium are found in the liver and kidneys. 

The average Selenium concentration in adults is 15 mg. Selenium affects the metabolism and 

toxicity of some drugs and chemicals. The toxicity of some compounds in organisms is enhanced 
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by a lack of Selenium. The recommended daily allowance for Selenium is 0.07 mg. Because the 

microelement Selenium belongs to the group of vital elements, it regulates the most important 

vital processes. These are metabolic processes, the work of skeletal muscle and muscle fibers of 

internal organs. It is also important to remember that its action is related to the activity of other 

regulators in the body, such as iodine, antioxidant vitamins E, A, C. The most important 

mechanisms of the protective action of Selenium on our body [3] are well studied: 

immunostimulatory and anti-tumor effect, detoxification of heavy metals, radioprotective effect. 

With Selenium deficiency, i.e. when the Selenium content in the body falls below a certain 

critical level, all defense systems begin to work in a weakened mode, leading to the emergence of 

various disorders and diseases. The role of Selenium in the work of myocardial cells is important. 

These are unique cells that have no analogues. Throughout their lives they complete a continuous 

cycle of heartbeats. It is a very reliable mechanism in which enzymes containing Selenium play 

an important role. The most important function of Selenium is to transmit hereditary information 

it plays an important role in the functioning of the human reproductive organs. A small 

deficiency of Selenium will turn into a significant deficiency of Selenium for the whole organism, 

namely for myocardial cells and skeletal muscle cells.  

We agree that Selenium regulates the absorption and metabolism of vitamins A, C, E and K 

in living organisms. But we have a different view of some scientists: that athletes are offered 

multivitamins before intense exercise or competition. We believe that multivitamin preparations 

are mainly composed of water and fat soluble vitamins [2]. That water and fat soluble vitamins 

have a different intake and its intake to not cause any discomfort to the athletes before starting 

intense training or competition. 

The microelement Selenium maximally regulates the activity of glutathione peroxidase, one 

of the most potent and major antioxidant enzymes [4]. We know that antioxidants are a group of 

certain compounds that inhibit or weaken the oxidation process of other molecules and therefore 

slow down the so-called. The formation of "free radicals" that damage cells. Cell damage leads to 

the development of adverse biochemical reactions in the body [5]. The weakening of the 

antioxidant system is mainly manifested by a sharp decrease in the activity of endogenous 

enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase, glutathione peroxidase, glutathione reductase) 

and the accumulation of peroxidation products [7].  

In mitochondria, there are mainly oxidative processes and the enhancement of 

superoxidation processes is accompanied by disruption of mitochondrial function and improper 

biochemical-physiological processes. In addition to the ability to deactivate these properties: free 

radicals, peroxides, electrophilic and carcinogenic compounds, Selenium can stimulate the 

conversion of methionine to cysteine. The latter promotes the synthesis of glutathione and 

increases the antioxidant properties of the body. Important forms of Selenium are: selenocysteine

and selenomethionine. 

 

HOOC-CH-CH2-SeH               CH3-Se-CH2-CH2-CH-COOH 

 

             NH2                                                                                                         NH2 

selenocysteine                                         selenomethionine 

 

Selenomethionine is found in various proteins instead of methionine. Selenocysteineis 

synthesized in humans and animals. It is involved in the activation of glutathione peroxidase and 
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its group of enzymes and provides antioxidant protection to the lipid region of the cell. The 

traditional view of athlete nutrition is that athletes consume more nutrients than ordinary people 

who do not exercise. In fact, this view is completely justified by athletes, as they require more 

food to meet the increased amount of fuel (energy) needed during exercise. 

The use of compounds containing the low molecular weight thiol group before physical 

activity in athletes prevents the rapid uptake of endogenous sulfide groups into enzymes and 

proteins. This is one of the experiments proven to increase muscle work and enhance the 

oxidation reactions of free radicals, to prevent harmful effects. 

Based on the analysis and research of the studied literary material, we can make the 

following conclusions: 

1. It is essential for athletes under physical activity to use fortified foods. 

2. It is desirable to use the microelement Selenium in food fortification. 

3. The studied micronutrient Selenium is considered as an essential micronutrient for 

athletes. 

4. The microelement Selenium maximally regulates the activity of glutathione peroxidase, 

one of the powerful and main antioxidant enzyme. 

5. Glutathione peroxidase provides maximum antioxidant defense of the body of athletes. 

6. It is advisable to reconsider the conditions for taking multivitamin preparations for 

athletes. 

Conclusion 

Today, the main priority of athletes' nutrition is to provide them with high quality food 

products. High quality food products contribute to their health: affect growth and physical 

development, alter their ability to work, improve life expectancy and adaptability. To provide 

athletes with complete food products, we provide perspectives for the use of fortified foods in 

them. The main micronutrient involved in fortification - selenium, which is a key vital element, 

has been selected. It regulates the most important vital processes: these are metabolic processes, 

the work of skeletal muscle and muscle fibers of internal organs. Selenium has been studied to 

maximize the enzymatic activity of selenium-dependent enzyme glutathione peroxidase and its 

enzyme group. Maximum antioxidant protection of the athlete's body using these processes has 

been shown. Opinions are expressed about the conditions for taking multivitamin preparations 

for athletes. 
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შესავალი 

ტრანსპლანტაცია – არის ორგანოს ან ქსოვილის გადანერგვა სხვადასხვა მიზნით. 

მაგალითად, ყველაზე ხშირად ამ მეთოდს მიმართავენ ორგანოს ფუნქციის 

გასაუმჯობესებლად და დეფექტის აღსადგენად, აგრეთვე რეგენერაციის 

დასაჩქარებლად. პლასტიკური ქირურგები ამ ოპერაციას მიმართავბენ კოსმეტიკური და 

ესთეტიკური მიზნებით.  

 

განხილვა 

ტრანსპლანტაციის დროს ორგანოს ან ორგანოს ნაწილს (სეგმენტური, ანუ 

სექტორალური ტრანსპლანტაციისათვის) იღებენ ერთი ორგანიზმიდან (დონორი) და 

გადააქვთ მეორე ორგანიზმში (რეციპიენტი). თუ დონორი და რეციპიენტი ერთიდაიგივე 

ორგანიზმია, ასეთ ტრანსპლანტაციას ავტოტრანსპლანტაცია ეწოდება. ერთიდაიგივე 

სახეობებში გადანერგვა არის ჰომოგენური 

ტრანსპლანტაცია, ხოლო სხვადასხვა 

სახეობებში – ჰეტეროგენული. აღსანიშნავია 

ის ფაქტი, რომ თუ დონორი და რეციპიენტი 

ახლო ნათესავებს წარმოადგენენ, შეთავსების 

ალბათობა მეტია, ხოლო ერთიდაიგივე 

კვერცხუჯრედის ტყუპია, იმუნური 

კონფლიქტი მინიმუმამდეა დაყვანილი. 

დონორის ორგანო და რეციპიენტის მზაობა ამ 

ორგანოს მისაღებად სრულ თანხმობაშია. 

სამწუხაროდ, იმუნური კონფლიქტი ანუ 

ორგანოს შეუთავსებლობა რეციპიენტთან 

ყველაზე დიდი პრობლემას წარმოადგენს 

ტრანსპლანტაციის დროს. დონორის ორგანო 

და რეციპიენტის ორგანიზმი უნდა იყოს 

სრულ თანხმობაში, ანუ სინერგიულად 

მუშაობდნენ. Synergismum (ლათინური 

სიტყვაა და შეთანხმებულ მუშაობის ნიშნავს) ტრანსპლანტაცია ყველაზე ეფექტიანია, 

თუ დონორის ორგანო ნაკლებად შეიცავს ლიმფურ უჯრედებს (რქოვანა).  

რამდენადაც გასაკვირად არ უნდა მოგვეჩვენოს, ტრანსპლანტაციის ისტორია 

უძველეს ცივილიზაციის ხანას მოიცავს. მაგ., იტალიასა და ინდოეთში უძველესი 

დროიდან კეთდებოდა რინოპლასტიკის ოპერაცია.   

მეცნიერულ ტრანსპლანტაციას საფუძველი ჩაეყარა, როდესაც გამოიცა ჯ. ბარონიოს 

(1804წ.) ექსპერიმენტული გამოკვლევის შედეგი. პირველი ოპერაცია ჩატარდა 1840 წელს 

რუსი ქირურგის შტაუბინის მიერ. ეს იყო თვალის რქოვანას გადანერგვა. ოპერაცია 
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წარმატებით დაგვირგვინდა. პლასტიკური ქირურგები ხშირად მიმართავენ კანის 

დერმოტრანსპლანტაციას – დეფექტის დასაფარად. ამ საქმეში დიდი წილი მიუძღვის 

ფილატოვს. პირველი კარდიოტრანსპლანტაცია ჩატარდა სარ-ის დედაქალაქ 

იოჰანესბურგში, ეს ოპერაციაც წარმატებით დასრულდა. დღესდღეობით 

კარდიოტრანსპლანტაციის 40% კეთილსაიმედოა. 80-90%-ით კეთილსაიმედოა 

ჰეპატოტრანსპლანტაცია და ნეფროტრანსპლანტაცია, რინო, ოტო და ოკულო-

ტრანსპლანტაცია მიმდინარეობს ინტენსიურად.  

სხვათა შორის, თანამედროვე იტალიელი ნეიროქირურგი სერხიო კანავარო 

მუშაობს დეკაპიტაციასა და კაპიტოტრანსპლანტაციაზე. მან წარმატებით ჩაატარა ეს 

ოპერაცია მაიმუნებზე. კაპიტოტრანსპლანტაცია დაანონსებული იყო სამედიცინო 

წრეებში 2021 წელს. ამ ოპერაციაზე თანხმობა განაცხადა რუსმა პროგრამისტმა ვალერი 

სპირიდონოვმა, რომელიც დაავადებულია უკურნებელი პროგრამირებადი სენით – 

მიასთენიით (must include). დონორი უნდა ყოფილიყო ახალგაზრდა სიკვდილმისჯილი. 

ოპერაცია იაპონიის კანონმდებლობით გადაიდო, თუმცა სერხიო კანავარომ შეძლო 

მიცვალებულებში თავის ნერვებისა და კუნთების სისხლძარღვების დაკავშირება. 

სერხიო კანავარო ცოცხალ პირებში ამ ოპერაციას უახლოეს მომავალში გეგმავს.   

იმპლანტაციის დროს ყურადღება ექცევა, როგორც აღვნიშნეთ, დონორისა და 

რეციპიენტის გენეტიკურ შეთავსებას. 

ამავდროულად მიმდინარეობს მსოფლიოში 

მუშაობა ორგანოთა საერთაშორისო ბანკის 

შექმნის მიმართულებით. უცხოეთში 

მიღებულია აგრეთვე ადამიანთა 

ნებაყოფლობითი დონორიზაცია.  

ტრანსპლანტაციის წინ ხდება 

რეციპიენტიის ორგანიზმის იმუნური 

სისტემის მაქსიმალურად დათრგუნვა, რათა 

არ მოხდეს აქცენტუსი (გამოგდება), Remotio (მოცილება) კარდიოტრანსპლანტაცია 

ტარდება კარდიომიოპათიის დროს და ინფარქტებისა და უკიდურესად დაზარალებული 

გულის, ხოლო ჰეპატოტრანსპლანტაცია – უკიდურესი გაცხიმოვნებისა და ციროზის 

შემთხვევაში. ამ დროს კეთდება სექტორალური ტრანსპლანტაციაც. 

ნეფროტრანსპლანტაცია მიმდინარეობს დიალიზის პირობებში. ავადმყოფი 

გადანერგვიდან ერთი წლის განმავლობაში იღებს იმუნოდეპრესანტებს დარტყმითი 

დოზით, შემდეგ მთელი სიცოცხლის მანძილზე – თერაპიული დოზით. ნაწილობრივ 

ტრანსპლანტაციას (ქსენოტრანსპლანტაცია) ახდენენ, მაგალითად, გულის სარქვლების 

გამოცვლისას (მანკის დროს).  

ზოგჯერ ხდება ტრანსპლანტაცია დომინოს პრინციპით, მაგ., ფიბროზული 

კისტოზის (გადაგვარების) დროს.  

საქართველოში ტრანსპლანტაციის ოპერაციას ეწეოდნენ უხსოვარი დროიდან 

მცენარეებში (დამყნობა). მოსავლის გაზრდის მიზნით საქართველოში დღესდღეობით 

ჩამოყალიბებულია (ახლადჩამოყალიბებული) ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაცია, 

რომლის ხელმძღვანელია ტრანსპლანტოლოგი გია თოხაძე (ქირურგიის ინსტიტუტი). 

საქართველოში თირკმელი გადაინერგა 1977 წელს პროფესორ ლაური მანაგაძის მიერ 

(წარმატებული ოპერაცია). ტრანსპლანტაცია ხდება ტერმინალურ პერიოდში, როდესაც 

ყველა თერაპიული მეთოდი ამოწურულია.  
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დომინოს პრონციპი გაკვრით ვახსენე ტრანსპლანტაციის პირობებში. ახლა უფრო 

ხაზგასმით ვიტყვი ამ პრინციპის შესახებ. გულის ტრანსპლანტაცია ხდება იმ დროს, 

როცა გულის ყველა ფუნქცია ამოწურულია, მაგ., კარდიომიოპათიის დროს 

ტერმინალურ ფაზაში ხდება ტრანსპლანტაცია. ამ დაავადებას ახასიათებს გულის 

მოდუნება იმ დონეზე, როცა გული ვეღარ ტუმბავს სისხლს და საბოლოოდ ჩერდება. ეს 

აფერხებს სისხლის მიმოქცევას, შესაბამისად, ცუდად მარაგდება ღვიძლი (ღვიძლის 

დისფუნქცია), თირკმელი და სხვა შინაგანი ორგანოები, ანუ ყველა ამ ორგანოს მუშაობა 

ჯაჭვურად არის ერთმანეთთან გადაბმული. კარდიოტრანსპლანტაციის დროს გულის 

მუშაობის გაუმჯობესებას თან მოსდევს სისხლის მიმოქცევის სისტემის გაუმჯობესება, 

მას მოსდევს თირკმლის, ღვიძლის და ა.შ. შინაგანი ორგანოების ფუნქციის ამუშავება. 

სწორედ ეს არის დომინოს პრინციპი. თუ წაიქცა ერთი ორგანო, იქცევა ყველა 

თანმიმდევრობით, ასევე თანმიმდევრობით ხდება მათი აღდგენა. ტრანსპლანტაცია არის 

გარდაუვალ სიკვდილზე გამარჯვება. 

 

დასკვნა 

ტრანსპლანტაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ განვითარებული ქვეყნის მდიდარი 

მოქალაქეებისათვის, ღარიბი და განვითარებადი ქვეყნის რიგითი მოქალაქეებისთვის 

იყო და იქნება ოცნების სფერო.  ტრანსპლანტოლოგობა არის მეტად საპასუხისმგებლო 

და უფრო მეტსაც ვიტყვი, გმირული პროფესია. მოითხოვს უდიდეს პროფესიონალიზმს, 

სიმამაცეს,  გაბედულებასა და თავდაჯერებულობას. ტრანსპლანტაცია მეტად ჰუმანური 

აქტია. ანუ ეს არის სიცოცხლის ჩუქება. ამიტომ ყველა ვალდებული ვართ ქედი 

მოვიხაროთ იმ პიროვნებათა წინაშე, ვინც სიცოცხლეშივე, თუ სიკვდილის შემდეგ 

სხვისი სიცოცხლის შენარჩუნება საკუთარ ხარჯზე შეძლო. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 10, გვ. 35.  

 

DOI: 10.5281/zenodo.6632606 

TRANSPLANTATION 

Maia Kerkenjia - Associate Professor, Doctor of Biology; 

Email: m.kerkenjia@sportuni.edu.ge ; 

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia. 

 

Abstract. Transplantation is available only to rich citizens of developed countries, and it was and 

will be a dream for ordinary citizens of poor and developing countries. Transplantology is a very 

responsible and more to say, heroic profession. It requires great professionalism, courage, bravery 

and self-confidence. Transplantation is a very humane act. That is, it is a gift of life. That is why 

we are all obliged to bow down before those individuals who were able to save someone else's 

life at their own expense. 

 

Keywords: transplantology, transplantation, implantation, synergism. 
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ტყვიის ზეზღვრული დოზების უარყოფითი ზემოქმედება  

გულის კუნთზე  
 

ტატიანა მერმანიშვილი1 - ასოცირებული პროფესორი  (tanytamer@yahoo.com ), 

გიორგი პატარაია2 - ასოცირებული პროფესორი,  

ნანა ჭანტურიძე2 - დოქტორანტი, 

გრიგოლ ჭაჭია2 - დოქტორანტი. 
1საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, საქართველო; 
2თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო. 

 

შესავალი. ორგანიზმში მოხვედრილი ტყვია ზღვრული კონცენტრაციის 

მიღწევამდე და ხელსაყრელი პირობების ჩამოყალიბებამდე თავის აქტიურ თვისებებს 

კლინიკურად არ ავლენს. საკმარისია სხვადასხვა მიზეზების გამო ორგანიზმში დაირღვეს 

მჟავა-ტუტოვანი თანაფარდობა ან, უფრო მძიმე შემთხვევებში, ჩამოყალიბდეს 

აციდოზისაკენ მიმართული ქრონიკული ჰიპოქსია, რომ ტყვიის იონები მთელი თავისი 

აგრესიულობით წარმოჩინდება, გამოდის დეპო-ორგანოებიდან სისხლში და ამწვავებს 

არსებულ ქრონიკულ ინტოქსიკაციას [2]. შესაბამისად, ადამიანის ორგანიზმში, 

უმრავლეს შემთხვევაში, მუდმივად არსებობს რისკის ფაქტორი, რომლის გამოვლენაც 

დამოკიდებულია ისეთი თანაფაქტორების წარმოქმნაზე, როგორიცაა წყალბადის 

თავისუფალი იონების თანაფარდობის შემჟავებისაკენ გადახრა და, შესაბამისად, 

სისხლის pH-ის მაჩვენებლის დაქვეითება. 

ამოცანები. მიზნად დავისახეთ გამოგვეკვლია ტყვიის ზეზღვრული რაოდენობის 

ზემოქმედება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციაზე.  

მასალები და მეთოდები. დასახული ამოცანის გადაჭრის მიზნით კვლევის 

ობიექტად შეირჩა 36 ცალი ლაბორატორიული, უჯიშო, თეთრი, ზრდასრული 

ვირთაგვები, მასით 160-180 გრამი. ცდების მიმდინარეობისას ლაბორატორიული 

ცხოველები ტყვიის იონებით იტვირთებოდნენ ორი თვის განმავლობაში - ეძლეოდათ 

სასმელ წყალში გახსნილი ძმარმჟავა ტყვია  გადაანგარიშებული კილოგრამ წონაზე 

სუფთა ტყვიის 1,9 მილიგრამი დღე-ღამის განმავლობაში. საკონტროლო ცხოველები (8 

ცალი) იმყოფებოდნენ ჩვეულ საკვებ და სასმელ რაციონზე. ვხელმძღვანელობდით 

ამერიკელ ფსიქოლოგთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული „ცხოველთა მოვლისა და 

გამოყენების ეთიკური ქცევების სახელმძღვანელო პრინციპები“-ს სრული დაცვით [3]. 

ჰისტოლოგიური კვლევისათვის მასალის ფიქსაცია წარმოებდა 12%-იანი ფორმალინით. 

დაჭრილი ანათლები იღებებოდა ჰემატოქსილინითა და ეოზინით. 

ულტრასტრუქტურული ცვლილებების გამოსავლენად გამოიყენებოდა ელექტრონული 

მიკროსკოპიის მეთოდი. ულტრათხელ ანათლებს ვიღებდით ულტრატომ LKB III-სა და 

Reichert Ultracut-E-ზე. ულტრასტრუქტურული ანალიზისათვის ვიყენებდით 

ელექტრონულ მიკროსკოპებს ЭМВ-100А-ს, Tesla BS-500-სა და JEM 100SX-ს. 

კვლევის შედეგები. ჰისტოლოგიური გამოკვლევისას ვირთაგვების გულის კუნთის 

მიკროცირკულაციური კალაპოტის სისხლძარღვებში, უპირატესად კაპილარებში, 

ერითროციტების გაძლიერებული აგრეგაცია გამოვლინდა. წვრილი არტერიების 

კედლები გასქელებული და ჰომოგენურია ზოგიერთ უბანში ფიბრინოიდული ნეკროზის 

ჩამოყალიბებით. მსხვილი კალიბრის არტერიების სანათურები გაფართოებული და 
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სისხლსავსეა. კუნთოვან ბოჭკოებს შორის ერითროციტების გროვებია. კუნთოვანი 

ბოჭკოების განივზოლიანობა ზოგან სუსტადაა გამოხატული, ხოლო ზოგან წაშლილია. 

მათი უმრავლესობა ერთმანეთისაგან განცალკევებულია. 

საექსპერიმენტო ცხოველების გულის კუნთის ულტრასტრუქტურაში კაპილარების 

სანათური არათანაბარია. სანათურში ბევრია შეწებებული ერითღოციტი, რომლებიც 

ენდოთელიოციტის პლაზმოლემასთანაა დაკავშირებული (სურ. 1). ენდოთელიოციტებს 

აქვს წაგრძელებული ფორმა. მათი ციტოპლაზმა ძლიერ გათხელებულია. 

ენდოთელიოციტების ბირთვები პოლიმორფულია, აქვს სხვადასხვა სიდიდის 

წანაზარდები და ინვაგინაციები. ბირთვებში კარიოლემის გაყოლებით აღინიშნება 

ქრომატინის კონდენსაცია დიდი ზომის მარცვლებისა და ბელტების სახით (სურ. 2). 

„ნათელი“ და „მუქი“ უჯრედების შესივებულ მიტოქოდრიებში მძიმე სტრუქტურული 

ცვლილებები ხდება - კრისტები ფრაგმენტულია და ჩნდება ნათელი ზონები. ერთეულ 

ენდოთელიოციტში აღინიშნება მიტოქონდრიების მიელინისებური  დეგენერაცია, 

რომელიც  იწყება მიტოქონდრიის  პოლუსიდან.  ციტოპლაზმაში აღსანიშნავია 

მარცვლოვანი ენდოპლაზმური ბადის ჰიპერპლაზია, მისი მილაკების გაგანიერება, 

ვეზიკულების, ვაკუოლებისა და მეორეული ლიზოსომების რაოდენობის მომატება. 

                    
სურ. 1. გულის კუნთის კაპილარის სანათურში მოჩანს შეწებებული ერითროციტები, 

რომლებიც ენდოთელიოციტის პლაზმოლემასთანაა დაკავშირებული. X6000 

სურ. 2. ენდოთელიოციტების ბირთვები პოლიმორფულია. ქრომატინი კარიოლემის 

გაყოლებით დიდი ზომის მარცვლების და ბელტების სახით განიცდის 

კონდენსაციას. X6000 

 

კარდიომიოციტების ულტრასტრუქტურაში გამოვლინდა ღრმა დესტრუქციული 

ცვლილებები. მიოციტების გავრცელებული სრული დეზორგანიზაციის უბნების 

არსებობასთან ერთად შესაძლებელია ნაკლებად დაზიანებული უბნების ნახვაც. 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება მიტოქონდრიებში, რომლებშიც ჭარბობს შიდა 

მემბრანების რღვევა. ასეთი მიტოქონდრიები ვაკულისმაგვარი წარმონაქმნებია, 

რომელთა მატრიქსი წარმოდგენილია ამორფული, ოპტიკურად გამჭვირვალე მასით. 

ცალკე აღნიშვნვას საჭიროებს მიტოქონდრიების უკიდურესად დაზიანებული ფორმების 

არსებობა, როდესაც მათ ადგილზე შერჩენილია მემბრანის მხოლოდ უფორმო 
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ნაფლეთები. ასევე მძიმე სტრუქტურული ცვლილებები ხდება მიოფიბრილების 

შენებაშიც. ყურადღებას იპყრობს მიოფიბრილების ჰომოგენიზაცია, ზოგჯერ მასობრივი 

ფრაგმენტაცია რამდენიმე სარკომერში, ჩართული დისკების მემბრანების გახლეჩა, 

რაოდენობრივად მნიშვნელოვნად შემცირებული დესმოსომები. ჩამოთვლილ 

ცვლილებებს თან სდევს სარკოტუბულარული სისტემის დაზიანებაც, რაც მილაკების 

გაფართოებითა და მისი მემბრანების გახლეჩით გამოიხატება (სურ.3). ღრმა 

დისტროფიული ცვლილებებით ხასიათდება კარდიომიოციტების ბირთვებიც. ისინი 

შეჭმუხნილი და ოსმიოფილურია, ქრომატინი განლაგებულია უხეში ბელტების სახით 

ბირთვის მემბრანის სიახლოვეს. ბირთვაკი ჰომოგენურია,  ხანდახან   საერთოდ   არ  

ხერხდება   მისი  აღმოჩენა.  პერინუკლეარული  სივრცე ნათელია და მოკლებულია 

ორგანელებს. სუბსარკოლემურ და მიოფიბრილურ ზონებში ჩალაგებულია სხვადასხვა 

ლიპიდური სტრუქტურები და ლიზოსომები. მრავლობითი საშუალო და მსხვილი 

ცხიმოვანი ჩანართები ძირითადად მომრგვალო ფორმისაა (სურ. 4). ლიზოსომების 

მემბრანა ნაწილობრივ ლაბილიზებულია და დაახლოებული მიოფილამენტებთან. 

გვხვდება როგორც ოპტიკურად ცარიელი, ისე ოსმიოფილური მულტივეზიკულური 

სხეულაკები. 

                   
სურ. 3. კარდიომიოციტების მიოფიბრილები განიცდის ფრაგმენტაციას, აღინიშნება 

სარკოტუბულარული სისტემის დაზიანება. X6000 

სურ. 4. კარდიომიოციტებში აღინიშნება მრავლობითი საშუალო და მსხვილი ზომის 

მომრგვალო-ოვალური ფორმის ცხიმოვანი ჩანართები. X2000 

 

განხილვა. ექსპერიმენტის შედეგად მიღებულმა მასალამ გამოავლინა 

მნიშვნელოვანი ძვრები გულის კუნთის სტრუქტურულ ორგანიზაციაში. ტყვიის იონების 

ზეზღვრული დოზა იწვევს გულის კუნთის ულტრასტრუქტურის იმგვარ შეცვლას, 

რომელიც ენერგიის დეფიციტისა და მასთან დაკავშირებული მექანიკური ფუნქციის 

დარღვევისთვისაა დამახასიათებელი და ზღუდავს ფიზიკური აქტივობის მაქსიმალური 

რეალიზაციის შესაძლებლობას.   

სავარაუდოდ გამოსავალი ისეთი საპროფილაქტიკო საშუალებების გამოყენებაა, 

რომლებიც გამოდევნიან ორგანიზმიდან ტყვიის იონებს და მოაწესრიგებენ მათი 

აქტივობით დაზიანებულ მეტაბოლიზმს [1]. 
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Abstract. Lead does not show its active properties clinically until the maximum concentration is 

reached and favourable conditions are established. Under conditions of chronic hypoxia and 

acidosis, lead ions from the depot organs enter the bloodstream and exacerbate the existing 

chronic intoxication. As a result of the experiment on exposure to exorbitant doses of lead, 

significant deviations in the structural organization of the heart muscle were revealed. Exorbitant 

doses of lead cause changes in the ultrastructure of the heart muscle, which is characteristic of 

energy deficiency and the associated impairment of mechanical functions. There is no doubt that 

these changes will limit the ability to maximize the potential of physical activity. 

Apparently, the use of prophylactic agents that may remove lead ions from the body and 

normalize the metabolic disorders caused by lead ions and may serve as a way out. 

 

Keywords: lead, exorbitant dose, heart muscle, prevention. 
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ექსპოზიციის პირობებში  
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ნანა ჭანტურიძე2 - დოქტორანტი, 
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1საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 
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შესავალი. გარემოს დაბინძურების ერთ-ერთი მძლავრი ფაქტორის - ტყვიის 

მოპოვება და გამოყენება კაცობრიობის განვითარების ადრეულ პერიოდში დაიწყო. 

ტყვიის ინტოქსიკაციის საწარმოო შემთხვევები ცნობილი იყო გალენისთვისაც (131-201 

წწ), მაგრამ მათი დაწვრილებითი აღწერა ბევრად უფრო გვიან გახდა შესაძლებელი [2, 5]. 

დღეისათვის მსოფლიოს მრავალი მეცნიერი ტყვიას უწოდებს „ყველგან მყოფ ელემენტს“ 

და მოუწოდებენ კაცობრიობას ატმოსფეროში მისი ნიაღვრისებრი გაბნევის თავიდან 

ასაცილებლად მიიღონ ზომები [3]. 

ამოცანები. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, მიზნად დავისახეთ 

გამოგვეკვლია ტყვიის ზეზღვრული რაოდენობის ზემოქმედება სისხლის (სისხლის 

პლაზმა და ერითროციტები) ფუნქციაზე და ფიზიკური აქტივობის შესაძლებლობაზე. 

მასალები და მეთოდები. კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა 160-180 გრამის მასის 

მქონე ლაბორატორიული, თეთრი, უჯიშო, ზრდასრული ვირთაგვები (36 ცალი). ცდების 

მიმდინარეობისას ორი თვის განმავლობაში ლაბორატორიული ცხოველები 

იტვირთებოდნენ ტყვიის იონებით  - სასმელ წყალში გახსნილი ძმარმჟავა ტყვია დღე-

ღამის განმავლობაში კილოგრამ წონაზე გადაანგარიშებული სუფთა ტყვიის 1,9 

მილიგრამი. 8 საკონტროლო ცხოველი იმყოფებოდნენ ჩვეულ სასმელ და საკვებ 

რაციონზე. ექსპერიმენტის მიმდინარეობაში ვხელმძღვანელობდით ამერიკელ 

ფსიქოლოგთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული „ცხოველთა მოვლისა და გამოყენების 

ეთიკური ქცევების სახელმძღვანელო პრინციპები“-თ [4]. მიკროსკოპული 

გამოკვლევისთვის კუდის ვენიდან აღებული სისხლიდან ვამზადებდით ნაცხს და 

ვსაზღვრავდით ჰემოგლობინის მაჩვენებელს. ქრომატოგრაფიის მეთოდის გამოყენებით 

ხდებოდა მასალის (სისხლის პლაზმა და ერითროციტები) ლიპიდური ფრაქციების 

რაოდენობრივი განსაზღვრა მგ/%-ში.  პორფირინების ცვლის თავისებურებების 

ერითროციტებში კვლევის მიზნით კუდის ვენიდან აღებულ სისხლში ყოველ ათ დღეში 

ვაფასებდით პორფირინების ფლუორესცენტული ნათების ხარისხს. სისხლის ფორმიან 

ელემენტებში ულტრასტრუქტურულ ცვლილებებს ვსაზღვრავდით ელექტრონული 

მიკროსკოპიის მეთოდის გამოყენებით.  

კვლევის შედეგები. ტყვიის ზეზღვრული დოზებით ექსპოზიციის კვლევით 

აღმოჩნდა, რომ ერთი თვის შემდეგ ცხოველების  სისხლში  განვითარდა რიგი 

ცვლილებები. ცხოველთა უმრავლესობას გაუჩნდა ერითროციტები ბაზოფილური 

მარცვლოვანებით. ჩვეულებრივ საკვებ რაციონსა და ექსპერიმენტის პირობებში მყოფ 

ცხოველებს შორის განსხვავებული იყო სისხლში რეტიკულოციტების რაოდენობა. 

ერითროციტების დალექვის სისწრაფე ექსპერიმენტის პირობებში აღწევდა 35 მმ/სთ-ს. 
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საგრძნობლად დაიწია  ჰემოგლობინის მაჩვენებელმა. პორფირინების ლუმინესცენტური 

ნათების კვლევამ აჩვენა პორფირინების სინთეზის შესუსტება. ექსპერიმენტში 

უჯრედების მემბრანების ფუნქციური მდგომარეობის გამოკვლევის მიზნით 

ცხოველების სისხლში (სისხლის პლაზმა და ერითროციტები) ვსაზღვრავდით 

ფოსფოლიპიდების, ქოლესტერინისა და ქოლესტერინის ეთერების რაოდენობას. 

მიღებული შედეგები მოყვანილია ცხრილ № 1-ში. 

 

ცხრილი 1. ფოსფოლიპიდების, ქოლესტერინისა და ქოლესტერინის ეთერების 

რაოდენობრივი მაჩვენებლები 1,9 მგ/კგ ტყვიით ორი თვის განმავლობაში დატვირთვის 

შემდეგ (მგ%-ში). 

ლიპიდები ორგანიზმის 1,9 მგ/კგ ტყვიით დატვირთვის 

შემდეგ 

სისხლის 

პლაზმა 

ერითროცი-

ტები 
ფოსფოლიპიდები 

ნორმა 

სხვაობა %-ში 

 

74,6 

48,4 

54,1 

<0,01 

116,7 

75,3 

55,0 

<0,01 

ქოლესტერინი 

ნორმა 

სხვაობა %-ში 

 

57,7  

84,5  

31,7  

< 0,05 

89,2  

109,7  

18,7  

< 0,05 

ქოლესტერინის ეთერები 

ნორმა 

სხვაობა %-ში 

 

47,2  

76,7  

38,5  

< 0,05 

99,8  

81,0  

23,5  

< 0,05 

 

საექსპერიმენტო ცხოველების ერითროციტების ელექტრონულ-მიკროსკოპული 

შესწავლით გამოვლინდა, რომ მკაფიოდაა გამოხატული უჯრედული პოლიმორფიზმი. 

ტიპური დისკოციტების რაოდენობა მცირეა. ერითროციტების შიგთავსი ჰომოგენურია 

და დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივისაა, უჯრედების სხვადასხვა უბნებში 

აღინიშნება მცირე ზომის, მომატებული სიმკვრივის მარცვლების გროვები, რომლებიც 

თავისი კონფიგურაციით და სტრუქტურით ჰეინც-ერლიჰის სხეულაკების მსგავსია 

(სურ. 1). დიდ გადიდებებზე ერითროციტების შემომსაზღვრელი მემბრანები 

დაწყვეტილია და მათში წარმოქმნილია პორები დიდი რაოდენობით. ზოგან მემბრანები 

სრულ დეზორგანიზაციას განიცდის და მათ ადგილას დალექილია, სავარაუდოდ, 

დენატურირებული ჰემოგლობინის მსგაცსი, ჰეინც-ერლიჰის სხეულაკების ნარჩენების 

მაღალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის აგრეგატებია (სურ. 2). 

განხილვა. 1,9 მგ/კგ რაოდენობით ტყვიის იონებით დატვირთვა ორი თვის 

განმავლობაში პერიფერიულ სისხლში იწვევს რეტიკულოციტებისა და ერითროციტების 

ბაზოფილური მარცვლოვანებით რაოდენობის მომატებას, რაც ჰემოგლობინის 

რაოდენობის შემცირების ფონზე განაპირობებს ორგანიზმში ანემიის განვითარებას და 

ერითროპოეზის ინტენსიფიკაციას. ლიპიდური ფრაქციების (ფოსფოლიპიდები, 

ქოლესტერინი, ქოლესტერინის ეთერები) რაოდენობრივი ცვლილებები იწვევს 

მემბრანული აპარატის ფუნქციის დარღვევასა (ლიპოპროტეინული მემბრანების 

შერჩევითი განვლადობა) და მის სტრუქტურულ ცვლილებებს. ერითროციტებში 

ატიპიური ჰემოგლობინის სინთეზი, სისხლის პლაზმაში უხეშდისპერსიული ცილების 

ფრაქციის გაზრდა, სისხლის დინების სისწრაფის შემცირება და სისხლის სიბლანტის 
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მომატება იწვევს წვრილი კალიბრის სისხლძარღვებში ტყვიის იონებით დამძიმებული 

და შეცვლილი მუხტის მქონე ერითროციტების აგრეგაციას.  

 

               
სურ. 1. ერითროციტები პოლიმორფულია, შიგთავსი დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური 

სიკვრივისაა და მათში აღინიშნება ჰეინც-ერლიჰის სხეულაკები. X8000 

სურ. 2. ერითროციტების შემომსაზღვრელი მემბრანები დაწყვეტილია და მათში 

წარმოიქმნება პორები. ცენტრში, მარცხნივ მემბრანები განიცდის სრულ 

დეზორგანიზაციას და მათ ადგილას დალექილია მაღალი ელექტრონულ-

ოპტიკური სიმკვრივის აგრეგატები. X20000 

 

ისეთი საპროფილაქტიკო საშუალებების გამოყენება, რომლებიც გამოდევნიან 

ორგანიზმიდან ტყვიის იონებს და მოაწესრიგებენ დაზიანებულ მეტაბოლიზმს, 

სავარაუდოდ, ამ პრობლემის გადწყვვეტას შეუწყობს ხელს [1]. 
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ზემოქმედების საპროფილაქტიკო კომპოზიცია//საქპატენტი, U 2020 2032 Y, 2020. 

2. Профессиональные болезни / Под ред. Е.М. Тареева, А.А. Безродных - М.: Медицина, 

1976. 

3. Бокрис Дж. О. М., Расселл Р.В., Куин Ч.Л. и др. Химия окружающей среды - М.: 

Химия, 1982.- 671 с. 

4. Guidelines for Ethical Conduct in the Care and Use of Animals – American Psychological 

Association – J. Exp. Anal. Behav., 1986 March; 45(2): 127-132. 

5. Toscano C.D., Guilarte T.R. Lead Neurotoxicity: from Exposure to Molecular Effects // Brain 

Res. Rev. – 2005 Nov; 49(3): 529-54. 
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Abstract. Many scientists around the world call lead an "ubiquitous element" and call to take steps 

to prevent it from scattering into the atmosphere. As a result of the experiment on exposure to 

exorbitant doses of lead, it was revealed that lead ions cause the development of anemia, 

intensification of erythropoiesis and aggregation of erythrocytes in small-caliber vessels. In 

addition, quantitative changes in lipid fractions lead to dysfunction of the membrane apparatus. 

There is no doubt that these changes will limit the ability to maximize the potential of physical 

activity. Apparently, the use of prophylactic agents that may remove lead ions from the body and 

normalize the metabolic disorders caused by lead ions and may serve as a way out. 

 

Keywords: lead, exorbitant dose, blood, prevention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tanytamer@yahoo.com


123 
 

DOI: 10.5281/zenodo.6632663 

ტყვიის ზეზღვრული დოზების ექსპოზიცია სასუნთქ სისტემაზე 
 

ტატიანა მერმანიშვილი1 - ასოცირებული პროფესორი  (tanytamer@yahoo.com ), 

გიორგი პატარაია2 - ასოცირებული პროფესორი,  

ნანა ჭანტურიძე2 - დოქტორანტი, 

გრიგოლ ჭაჭია2 - დოქტორანტი. 
1საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, საქართველო; 
2თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო. 

 

შესავალი. ბოლო ათწლეულების მანძილზე აშშ-სა და სხვა განვითარებულ 

ქვეყნებში შემუშავებული და განხორციელებული ეკოლოგიური პოლიტიკით ტყვიის 

გაბნევა გარემოში საგრძნობლად შემცირდა, მაგრამ მიუხედავად არსებული მიღწევებისა, 

ტყვია მაინც ყველაზე გავრცელებული ეკოლოგიური შხამია აშშ-სა და მსოფლიოს 

უმეტეს ნაწილში [2]. ჯანმო აღნიშნავს, რომ ტყვიის ექსპოზიციის რისკი მსოფლიოს 

მრავალ ქვეყანაში ისევ მაღალია, როგორც გასულ ათწლეულებში. გლობალიზაცია - 

კაპიტალის ეროვნებათაშორისი მოძრაობა, გაზრდილი საქონელბრუნვა და ადამიანთა 

დიდი რაოდენობით გადაადგილება შორ მანძილებზე, თავის დადებით მხარეებთან 

ერთად, ქმნის ეკოლოგიური საშიშროების იმპორტის შესაძლებლობასაც [4]. 

ამოცანები. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ტყვიის ზეზღვრული რაოდენობის 

სასუნთქი სისტემის ფუნქციაზე ზემოქმედების გამოკვლევა.  

მასალები და მეთოდები. კვლევის ობიექტად შეირჩა 36 ლაბორატორიული, თეთრი, 

უჯიშო, ზრდასრული ვირთაგვები. 2 თვის განმავლობაში ლაბორატორიულ ცხოველებს 

ეძლეოდათ სასმელ წყალში გახსნილი ძმარმჟავა ტყვია კგ/წონაზე გადაანგარიშებული 

სუფთა ტყვიის 1,9 მგ დღე-ღამის განმავლობაში. 8 ცალი საკონტროლო ცხოველები 

იმყოფებოდნენ ჩვეულ რაციონზე. ექსპერიმენტის მიმდინარეობაში ვითვალისწინებდით 

ამერიკელ ფსიქოლოგთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული „ცხოველთა მოვლისა და 

გამოყენების ეთიკური ქცევების სახელმძღვანელო პრინციპებ“-ს [3]. ჰისტოლოგიური 

კვლევისათვის მასალის ვაფიქსირებდით 12%-იანი ფორმალინში. ანათლები იღებებოდა 

ჰემატოქსილინითა და ეოზინით. ფილტვებში ულტრასტრუქტურული ცვლილებების 

გამოსავლენად ვიყენებდით ელექტრონული მიკროსკოპიის მეთოდს.  

კვლევის შედეგები. საექსპერიმენტო ცხოველების ფილტვებში ბრონქიოლების ერთ 

ნაწილში ლორწოვანი გარსი წარმოდგენილია მფარავი ეპითელიუმის გარეშე, ხოლო 

სხვაში პირიქით, ხდება ეპითელური უჯრედების ინტენსიური პროლიფერაცია. 

ალვეოლების სანათურები უპირატესად გაგანიერებულია და მათში დიდი 

რაოდენობითაა ჩამოფცქვნილი ეპითელური უჯრედები. ზოგიერთ მათგანში ეს 

უკანასკნელნი სრულიად ავსებს სანათურს. ზოგიერთ ალვეოლაში ეპითელიუმი 

ცილინდრული ფორმის დვრილების სახით არის წარმოდგენილი. არაიშვიათად 

ალვეოლების სანათურში დიდი რაოდენობით ერითროციტები აღინიშნება. მრავალი 

ალვეოლის სანათური გაერთიანებულია მათ შორის ძგიდეების რღვევის გამო. 

ამასთანავე აღინიშნება ჩაფუშული ალვეოლებიც. სტრომაში მრავლადაა წვრილი 

ექსტრავაზატები, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში ჰემოსიდერინის არსებობაც ვლინდება. 

ვენური სისხლძარღვების უმრავლესობა გაგანიერებულია და ნაწილობრივ სისხლსავსეა. 

mailto:tanytamer@yahoo.com


124 
 

მიკროცირკულაციური კალაპოტის სისხლძარღვებში, უპირატესად კაპილარებში, 

ერითროციტების მკაფიოდ გამოხატული აგრეგაცია ხდება. 

 

               
სურ. 1. ფილტვის ალვეოლათაშორისი ძგიდის კაპილარების სანათურში დიდი 

რაოდენობითაა ერითროციტები. X2000 

სურ. 2. ფილტვის ენდოთელიოციტების ციტოპლაზმა დაბალი ელექტრონულ-

ოპტიკური სიმკვრივისაა და შეიცავს პინოციტურ ბუშტუკებსა და ვეზიკულებს. 

ალვეოლურ მაკროფაგში აღინიშნება ოპტიკურად მკვრივი მარცვლები, 

აუტოსომები და ფაგოსომები. X2000 

 

ალვეოლათაშორისი ძგიდის კაპილარების ენდოთელური უჯრედების 

ელექტრონულ-მიკროსკოპული გამოკვლევით გამოვლინდა, რომ კაპილარების 

სანათურში დიდი რაოდენობითაა ერითროციტები (სურ. 1) და სისხლის სხვა უჯრედები. 

ენდოთელიოციტები შეჭმუხნილია, მათ ზედაპირზე ნაოჭები და მიკროხაოებია. 

ენდოთელიოციტების სანათურისკენა მხარეს აღინიშნება წვრილი პინოციტური 

ბუშტუკები და ერთეული მსხვილი ვეზიკულები. ენდოთელიოციტების ციტოპლაზმა 

სავსეა დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის შიგთავსით (სურ. 2). 

ციტოპლაზმაში შემცირებულია ორგანელების რაოდენობა, რომლებიც გაფანტულია 

მთელ უჯრედში. შესივებული მიტოქონდრიების მატრიქსი სავსეა დაბალი 

ელექტრონულ-ოპტიკური  სიმკვრივის  შიგთავსით.  მათი კრისტები  დამოკლებულია 

და ალაგ-ალაგ დეზორგანიზაცია ხდება, რის გამოც მიტოქონდრიებში შესაძლებელია 

კრისტების ნარჩენების აღმოჩენაც. ზოგიერთი მიტოქონდრია სრულიად გამორეცხილია 

და ტოვებს ვაკუოლის შთაბეჭდილებას. ციტოპლაზმაში აღინიშნება სხვადასხვა ზომის 

ლიპიდური ჩანართები. ენდოთელური უჯრედების ბირთვები გამოირჩევა 

პოლიმორფიზმით, რისი მიზეზიც   მათ   ზედაპირზე   არსებული   მრავლობითი   

ინვაგინაციებია.   ქრომატინი   მსხვილი მარცვლების სახით ბირთვის მემბრანის 

სიახლოვეს განიცდის კონდენსაციას. კაპილარის სანათურში, ზოგ ადგილას 

ენდოთელიოციტების ჩამოფცქვნის გამო, გაშიშვლებულია კაპილარის ბაზალური 

მემბრანა. კაპილარებისა და ალვეოლების ეპითელიუმის ბაზალური შრეების შერწყმის 
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ადგილას სტრუქტურა წაშლილია. ალვეოლათაშორისი ძგიდეების ელასტიკური 

ბოჭკოები გასქელებული და გაჯირჯვებულია. ალვეოლური ეპითელიუმის 

განვლადობის მომატების გამო განვითარებული შეშუპების ფონზე გაზრდილი 

ინტერსტიციული სივრცის მოცულობა. ზოგან შეინიშნება პირველი ტიპის 

ალვეოლოციტების ციტოლემის ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის მომატება, 

ალვეოლისკენა მხრიდან შეცვლილია კონფიგურაცია, რაც მრავალი მორჩისა და 

ინვაგინაციის არსებობის მიზაზია. ზოგან აღინიშნება ციტოლემის ელექტრონულ-

ოპტიკური  სიმკვრივის დაქვეითება, მისი გათხელება და პლაზმოლიზი. მეორე ტიპის 

ალვეოლოციტები შეშუპებულია და ზომაში მომატებულია. ბირთვები დეფორმიულია, 

დაკარგული აქვთ ჩვეული სფერული ფორმა. ბირთვის მემბრანის სიახლოვეს აღინიშნება 

ქრომატინის კონდენსაცია. ბირთვისახლო ზონაში დიდი რაოდენობით ბუშტუკები და 

ვაკუოლებია (სურ. 3). ციტოპლაზმის გაღიავებულ მატრიქსში აღინიშნება 

ელექტრონულ-ოპტიკურად დაბალი  სიმკვრივის შიგთავსის მქონე მოზრდილი უბნები. 

მიტოქონდრიები შეშუპების გამო ძლიერ მომატებულია ზომაში, მათი მატრიქსი 

თითქმის არ ვლინდება. შეცვლილია მიტოქონდრიების სტრუქტურაც - კრისტები 

დეზინტეგრულია და მათი რაოდენობა შემცირებულია. მრავალი ორგანელა 

დეფორმულია და ებჯინება ვაკუოლიზებულ ენდოპლაზმურ ბადესა და ლიპიდურ 

წარმონაქმნებს. ციტოპლაზმაში მომატებულია ოსმიოფილური ლიზოსომებისა და 

ციტოსომების რაოდენობა. აღსანიშნავია, რომ უჯრედის ციტოპლაზმაში, სხვადასხვა 

ელექტრონულ-ოპტიკური  სიმკვრივის ცხიმოვან ჩანართებში, ალაგ-ალაგ ვაკუოლები 

ჩნდება. აღწერილი სტრუქტურების რაოდენობის მომატებას თან სდევს ასეთივე 

სტრუქტურების გაჩენა ალვეოლათა სანათურში. უჯრედებში ფირფიტოვანი 

სტრუქტურების ელექტრონულ-ოპტიკური  სიმკვრივე, ცალკეული ლამელებისა და 

შრეების რაოდენობა შემცირებულია. სურფაქტანტის აგრეგაციული მდგომარეობა 

შეცვლილია, მისი სიმკვრივე დაქვეითებულია; განლაგებულია არათანაბრად და 

ალვეოლის ზედაპირზე დალექილი ნარჩენების სახით ქმნის შემაღლებებს. 

ფირფიტოვანი კომპლექსები ვაკუოლიზებულია, ზოგი მათგანი სრულიად დაშლილია 

(სურ. 4). სურფაქტანტის დეფიციტის პირობებში ალვეოლის ზედაპირი განიცდის 

დისოციაციას, შემცირებულია საკონტაქტო ზონის მემბრანების ელექტრონულ-

ოპტიკური  სიმკვრივე. უჯრედის შეშუპებული აპიკალური ნაწილის ზედაპირზე 

მომატებულია ზომაში გადიდებული მიკროხაოების რაოდენობა. ალვეოლებში, 

რომელთა სუბენდოთელურ სივრცეში დიდი რაოდენობითაა ამორფული პრეციპიტატი, 

ეპითელიუმის ბაზალური შრე გაშიშვლებულია. ამგვარი ზონების მიდამოებში 

აღინიშნება მემბრანების ფრაგმენტების, მიტოქონდრიებისა და სხვა უჯრედული 

სტრუქტურების დეტრიტული მასები. ალვეოლურ სივრცეში მომატებულია 

ალვეოლური მაკროფაგების რაოდენობა. მათი უმრავლესობა გამოირჩევა მუქი 

ციტოპლაზმით, რომელშიდაც მრავლადაა ენდოპლაზმურ რეტიკულუმთან 

შეკავშირებული რიბოსომები და თავისუფალი პოლისომები. დიდი რაოდენობითაა 

აგრეთვე ელექტრონულ-ოპტიკურად მკვრივი მარცვლები, ავტოსომები და ფაგოსომები 

(სურ. 2). უჯრედების ბირთვები გამოირჩევა პოლიმორფიზმით. შესაძლებელია როგორც 

ნათელბირთვიანი, ისე მუქბირთვიანი უჯრედების აღმოჩენა. ალვეოლური 

მაკროფაგების პლაზმოლემა ხშირად ქმნის წანაზარდებს. ალვეოლის კედლის ყველაზე 

განიერ უბნებში ზოგან ვლინდება კოლაგენის ბოჭკოები (სურ. 1) და სეპტური 

უჯრედები, რომელთა ბირთვები დიდი ზომისაა და ქრომატინის შემცველობა 
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მომატებულია. ჰიპეროსმიურ ციტოპლაზმაში აღინიშნება მცირე რაოდენობის 

მიტოქონდრიები, ენდოპლაზმური ბადისა და ფირფიტოვანი კომპლექსის ელემენტები. 

               
სურ. 3. ალვეოლური მაკროფაგის ციტოპლაზმა გადავსებულია სხვადასხვა სიმკვრივის 

ჩანართებითა და ბუშტუკებით. X4000 

სურ. 4. II ტიპის ალვეოლოციტის ფირფიტოვანი კომპლექსებიდან ზოგიერთი სრულიად 

დაშლილია. X5000 

 

განხილვა. ექსპერიმენტმა, რომელიც ითვალისწინებდა ორი თვის განმავლობაში 

საცდელი ცხოველების 1.9 მგ/კგ რაოდენობით ტყვიის იონებით დატვირთვას, 

გამოავლინა მნიშვნელოვანი ძვრები ფილტვების სტრუქტურულ ორგანიზაციაში. 

ტყვიის იონების უარყოფითი ზემოქმედება იწვევს ფილტვის ქსოვილის მეტაბოლიზმისა 

და ულტრასტრუქტურული ორგანიზაციის შეცვლას, რაც მიზეზ-შედეგობრივად იწვევს 

ჰიპოქსიისა და რესპირაციული აციდოზის ჩამოყალიბებას, იზღუდება სისხლიდან 

ჟანგბადის ათვისება, კატაბოლური პროდუქტების უტილიზაცია, იცვლება ჰემო-

ჰაეროვანი ბარიერის სტრუქტურა და, შესაბამისად, ქვეითდება მისი ფუნქცია. ამ 

პრობლემის გადასწყვეტად, ალბათ, მიზანშეწონილია ისეთი საპროფილაქტიკო 

საშუალებების გამოყენება, რომლებიც ხელს შეუწყობენ  ორგანიზმიდან ტყვიის იონების 

გამოდევნას და   დაზიანებული მეტაბოლიზმის  აღდგენას [1]. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. პატარაია გ. - ორგანიზმიდან ტყვიის გამოდევნისა და მისი უარყოფითი 

ზემოქმედების საპროფილაქტიკო კომპოზიცია//საქპატენტი, U 2020 2032 Y, 2020. 

2. Binns H.J., Campbell C., Brown M.J. Interpreting and Managing Blood Lead Levels of Less 

than 10 Microg/dl. in Children and Reducing Childhood Exposure to Lead: 

Recommendation of the Centers for Disease Control and Prevention Advisory Committee 

on Childhood Lead Poisoning Prevention // Pediatrics – 2007 Nov; 120(5): e 1285-98. 

3. Guidelines for Ethical Conduct in the Care and Use of Animals – American Psychological 

Association – J. Exp. Anal. Behav., 1986 March; 45(2): 127-132. 

4. Hardy J. Haematology of Rats and Mice / Pathology of Laboratory Rats and Mice // F.J. Roe 

and E. Cothin, editors.- Philadelphia: F.A. Dauts, 1967.- P. 501-536. 
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EXPOSURE OF EXORBITANT DOSE OF LEAD ON THE RESPIRATORY SYSTEM 
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Abstract. Despite significant advances in the United States and other developed countries in 

controlling the environmental dispersion of lead, it remains the most common environmental 

poison in the United States and in the other developed countries. As a result of the experiment 

on exposure to exorbitant doses of lead, it was revealed that the negative effect of lead ions causes 

a change in the metabolism and ultrastructural organization of the lung tissue. Causally it leads 

to the development of hypoxia and respiratory acidosis, restricts the absorption of oxygen from 

the blood, the utilization of catabolic products; it changes the structure of the hemo-air barrier 

and, consequently, reduces its function. There is no doubt that these changes will limit the ability 

to maximize the potential of physical activity. Apparently, the use of prophylactic agents that 

may remove lead ions from the body and normalize the metabolic disorders caused by lead ions 

and may serve as a way out. 

 

Keywords: lead, exorbitant dose, lung, prevention. 
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ფიზიკური თერაპიის გავლენა სპინალური კუნთოვანი ატროფიის III ტიპის 

შემთხვევებში 
 

ელისო მურვანიძე - ფიზიკური თერაპევტი (Ph.D) (PT); 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო;  

ელ. ფოსტა: murvanidzeeliso@yahoo.com. 

 

აბსტრაქტი. დაკვირვების მიზანს წარმოადგენდა სპინალური კუნთოვანი ატროფიის III 

ტიპის შემთხვევებში ფიზიკური თერაპიის გამოყენებით ფუნქციური მდგომარეობის 

შენარჩუნების განსაზღვრა, პირველჯერზე შევისწავლეთ სპინალური კუნთოვანი 

ატროფიის III ტიპის მოძრაობები, შესწავლილი მოძრაობებიდან გამომდინარე 

დავადგინეთ რომ ფიზიკური თერაპია უნდა იყოს მდგომარეობის შენარჩუნებაზე 

ორიენტირებული. 

 

შესავალი 

სპინალური კუნთოვანი ატროფია გენეტიკური, პროგრესირებადი ნერვ-კუნთოვანი 

დაზიანებაა, რომელიც იწვევს კუნთების სისუსტეს/ატროფიას, სკა იშვიათი 

დაავადებების ჯგუფს მიეკუთვნება და დაახლოებით 11000 დან 1 ახალშობილს 

აღენიშნება მსოფლიოში. უმეტესად დიაგნოსტირდება ბავშვთა ასაკში და გენეტიკურ 

მიზეზს წარმოადგენს [2]. 

სპინალური კუნთოვანი ატროფია ეს არის დეგენერაციული პროგრესირებადი 

დაავადება, რომელსაც გააჩნია 4 ფორმა და ის იწყება სხვადასხვა ასაკის დროს. (მიზეზი 

SMN1 გენის მუტაცია, რის გამოც SMN პროტეინის გამომუშავება მცირდება). 

დაავადების სიმძიმე დამოკიდებულია მის ტიპზე. განასხვავებენ: 

I ტიპი - გამოვლინდება 6 თვემდე, რთული ფორმა და ხშირად 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში 

სიკვდილის მიზეზი ხდება 

სიმპტომები: კუნთების განლევა და  ძალის არქონა, სიარულის პრობლემა, ჯდომა 

დამოუკიდებლად, თავისჭერის უუნარობა, სუნთქვის და ყლაპვის გაძნელება. 

II ტიპი - გამოვლინდება 7-დან 18 თვის ასაკში, სიცოცხლის უნარიანობა გაცილებით 

ხანგრძლივია ვიდრე პირველის შემთხვევაში. 

სიმპტომები: ვერ დადიან, ხერხემლის დეფორმაცია, სუნთქვის და ყლაპვის გაძნელება, 

პატარა დროით ჯდომა, რასაც შემდეგ კარგავენ.  

III ტიპი - გამოვლინდება 1 წლის და 6 თვის ასაკში  

სიმპტომები: კუნთების სისუსტე, უმრავლესობას შუძლია სიარული გარკვეული ხანი, 

ვინაიდან დაავადება პროგრესირებს ეს უნარისც რაღაცა პერიოდის შემდეგ იკარგება. 

IV ტიპი - ვლინდება 35 წლის ასაკში, ატროფიის ნიშნები აღმოცენდება ხელებში და 

ფეხებში, მყესებში, ვრცელდება გულმკერდის არეში [1, 2]. 

 

მეთოდები 

დაკვირვება ჩატარდა 3 პაციენტზე, მათი ასაკი იყო 26 თვე და 32 თვე რომლებიც 

2017-2021 წლების განმავლობაში. სპინალური კუნთოვანი ატროფიის შეფასება მოხდა 

ჯერ გენეტიკოსის, შემდეგ გადმომისამართებული იყო რეაბილიტაციის ცენტრში, ამავე 
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ცენტრში მოხდა შეფასება ექიმი ნევროლოგის მიერ, რომელმაც განსაზღვრა დაავადების 

სიმძიმის ხარისხი. 

 
დაკვირვება მოხდა ბავშვის უნარების მიხედვით:  

• გადაბრუნება,  

• ჯდომა,  

• წამოჯდომა,  

• ოთხზე დგომა,  

• დგომა,  

• სიარული. 

 

დაკვირვება ხდებოდა ყოველი 6 თვეში, ასევე ყურადღება ექცეოდა ბავშვის ასაკს რომელ 

ასაკში რა  ვითარდებოდა ან იკარგებოდა.  

ფიზიკური თერაპია ძირითადად მიმართული იყო ბავშვის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე 

და კუნთური ძალის მომატებაზე. 

 

ძირითადად ხდებოდა: 

• სახსრების პასიური დამუშავება  

• ბავშვის უნარების განვიათარება (თავის აწევას, გადაბრუნებას, ჯდომას, წამოჯდომას,  

ოტხზე დგომა, დგომა, სიარულს) 

• კუნთური ძალის მომატება სხვადასხვა ინვენტარი გამოყენება (ინვენტარის სიმძიმე არ 

აღემატებოდა 500 გრ)  

• აქტიური ფიზიკური ვარჯიშები:  

აზიდვები, (P- პოზაში); 

S- პოზაში განტელების აწევა/დაწევა -ზედა კიდურებით; 

გადაბრუნება/გადმობრუნება; 

P- პოზაში მენჯის წამოწევა; 

წამოჯდომები(მარჯვენა/მარცხენა); 

ჯდომის დროს პირამიდის აწყობა საპირისპირო მხარეს; 

დგომა განსაზღვრული დროით; 

სიარული ნაბიჯების რაოდენობის დათვლით. 

 

მიღებული შედეგები და დასკვნები:  

I ჯგუფში გაერთიანებული იყო სპინალური კუნთოვანი ატროფიის  მქონე ბავშვები, 

სადაც ხდებოდა შემანარჩუნებელი ფიზიკური თერაპია, მათი მდგომარეობა გაცილებით 

უკეთ წარიმართა, მათ წელიწადში უტარდებოდათ 120 დღე, პირველი 3 წელი კვირაში 5 

დღე, 2 წლის შემდეგ კვირაში 3 ან 2 დღე. 

II ჯგუფში გავაერთიანეთ სპინალური კუნთოვანი ატროფიის  მქონე ბავშვები, რომლებიც 

მკურნალობდნენ 2005/2006  - 2013/2014 წლებში, მათი მონაცემები ამოღებული იყო 

ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრიდან. 
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გადაბრუნება + + + + + + 

ჯდომა + + + + + + 

წამოჯდომა  + + + + + 

ოთხზე დგომა  + + + + + 

დგომა  + + 6 წთ +12 წთ +12 წთ   

სიარული  +11-15 +15-23 +15-23   

II
 ჯ

გ
უ

ფ
ი

 

გადაბრუნება + + + + + + 

ჯდომა + + + + +  

წამოჯდომა  + + +   

ოთხზე დგომა  + + +   

დგომა  + + 5 წთ + 5 წთ +2 წთ   

სიარული  +5-11 +5    

 

პირველი ჯგუფის შემთხვევაში ფუნქციური უნარების განვითარება დაიწყო 

მკურნალობის პირველივე წლიდან და გაუმჯობესება ხდებოდა 3 წლის განმავლობაში, 

შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში მოხდა მდგომარეობის სტაბილიზაცია და 3 წლის 

შემდეგ დაიწყო დაავადებამ პროგრესირება და მას მიჰყვა უნარებიც, რაც შეეხება მეორე 

ჯგუფის ბავშვებს აქ მდგომარეობის სტაპილურობის ფაზა საერთოდ არ ყოფილა და 3 

წლიდან დაიწყო დაავადებამ პროგრესი. 
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THE EFFECT OF PHYSICAL THERAPY IN CASES OF THREE TYPES OF SPINAL 

MUSCULAR ATROPHY 

 

Eliso Murvanidze - physiotherapist (Ph.D) (PT); 
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E-mail:murvanidzeeliso@yahoo.com. 

Abstract. The aim of the observation was to determine the maintenance of functional status in 

cases of III types spinal muscular atrophy using physical therapy. In the beginning, we studied 

III types of movements in cases of spinal muscular atrophy. Based on the movements studied, we 

determined that physical therapy should be focused on maintaining the condition. 
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ტანდეგობის დარღვევის და სქოლიოზის მქონე პირთა აკვარეაბილიტაცია 

 

ედუარდ ფეროიანი - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი.   

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, (მის: საქართველო, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი 49). 

ელ. ფოსტა: eduardferoyan@gmail.com . 

 

შესავალი. ამჟამად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სქოლიოზის 

პრობლემას სასკოლო ასაკის ბავშვებში, ვინაიდან ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვების რიცხვი 

ყოველწლიურად იზრდება. სქოლიოზი იწვევს არა მხოლოდ ბავშვის არა ჰარმონიულ 

განვითარებას, არამედ გავლენას ახდენს შინაგანი ორგანოებისა და სხეულის სხვადასხვა 

სისტემების განვითარებაზე და ფუნქციონირებაზე, როგორიცაა გულ-სისხლძარღვთა, 

რესპირატორული და ცენტრალური ნერვული სისტემები [3]. ეს უარყოფითად 

მოქმედებს ზოგადად მოტორულ აქტივობაზე, ვითარდება ფიზიკური 

არასრულფასოვნება, რაც ზოგჯერ იწვევს გართულებებს და ასევე მძიმე ფსიქოლოგიურ 

განცდებს. 

ექიმები აღიარებენ სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების ადრეული გამოვლენისა 

და მკურნალობის მნიშვნელობას, ვინაიდან პროფილაქტიკური ზომების დროული 

გამოყენება გადამწყვეტია დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად [2]. 

სკოლის მოსწავლეები ყველაზე ხშირად განიცდიან ამ დაავადებას, რადგან 

მჯდომარე ცხოვრების წესი ხელს უწყობს გამრუდების გაჩენას. ხერხემლის ნორმალური 

განვითარებისთვის ნაჩვენები 17-22 ათასი ყოველდღიური მოძრაობიდან ბავშვი 

ასრულებს მხოლოდ 60-70%-ს, ამიტომ სასკოლო ვარჯიშების გარდა საჭიროა 

დამატებითი ფიზიკური ვარჯიშები. მიზანშეწონილია მიმართოთ სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებების კომპლექსს, მაგალითად, კინეზიოთერაპია, მასაჟი, სამკურნალო ცურვა, 

კორსეტით თერაპია და სხვა. ასე რომ, ბავშვს სამედიცინო დახმარება უნდა გაუწიონ არა 

მხოლოდ ექიმებმა, არამედ ფიზკულტურის მასწავლებლებმა, სპორტული სექციების 

მწვრთნელებმა და მშობლებმა [1].  

აკვარეაბილიტაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ხერხემლის ბუნებრივ 

განტვირთვას კუნთების ერთდროული ვარჯიშით, მთელი სამედიცინო კომპლექსის 

განუყოფელი ნაწილია. წყლის გამაძლიერებელი მოქმედება ქმნის უწონადობისა და 

ტივტივების შეგრძნებას. განდევნის ძალა ამცირებს სხეულის წონას, რაც საშუალებას 

გაძლევთ ამოიღოთ ტვირთი ხერხემლიდან, რომელიც მასზე ეცემა ხმელეთზე 

ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ცურვაში წყლის წინააღმდეგობის ეფექტურად 

გამოყენებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს კუნთების გამძლეობა, შექმნას კარგი 

კუნთების კორსეტი [4]. ადამიანის სხეულზე წყლის გარემოს გავლენის ჯანმრთელობაზე 

ზემოქმედება კარგად არის ცნობილი. დღეისათვის შესაძლებელი გახდა შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ბავშვების აკვარიაბილიტაცია არა მხოლოდ სპეციალურ 

სამკურნალო აუზებში, არამედ დახურულ და ღია სპორტულ საცურაო აუზებშიც [4].  

არჩეული თემის აქტუალობა მდგომარეობს კვლევის ახალი მეთოდების ძიებაში და 

აკვარიაბილიტაციის საშუალებების შერჩევაში საშუალო სკოლის ასაკის პირებისთვის, 

რომლებსაც აქვთ ტანდეგობის დარღვევა და ხერხემლის დაავადებები. ამრიგად, ამ 

სამუშაოს აქტუალობა განისაზღვრება ვარჯიშების კომპლეკსის შემუშავებისა და 

რაციონალური ტანდეგობის ფორმირების მეთოდების გაუმჯობესების აუცილებლობით, 
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ტანდეგობის დარღვევების პროფილაქტიკისთვის და სქოლიოზის კორექტირებით 

საშუალო სკოლის ბავშვებში აკვარეაბილიტაციის პროცესში.  

კვლევის მიზანი: გაამართლოს აკვარეაბილიტაციისთვის შემუშავებული 

ვარჯიშების კომპლექსი, რომელიც მიზნად ისახავს საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვებში 

სკოლიოზის და  ტანდეგობის დარღვევების გამოსწორებას, დაავადების სიმძიმისა და 

ასაკობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით. 

კვლევის მეთოდები და ორგანიზაცია. ძირითადი ჯგუფი შედგებოდა III-IV 

ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული საშუალო სკოლის ასაკის (11-14 წლის) 8 

ბავშვისაგან (4 გოგონა და 4 ბიჭი). აკვარეაბილიტაციის გაკვეთილი მოიცავდა დ.ფ. 
მოსუნოვის [5] მიერ შედგენილი ვარჯიშების კომპლექსს, რომელიც მიზნად ისახავდა 

ტანდეგობის კორექტირებას და სქოლიოზის პრევენციას. 

  ვარჯიშებს ამ კომპლექსში იყენებენ ბავშვებში სქოლიოზის მკურნალობისას 

ძირითადი ცურვის სტილია ბრასით ცურვა, გაფართოებული სრიალის პაუზით, 

ხერხემლისა და მენჯის არასასურველი ბრუნვის მოძრაობები ამ სტილით მინიმალურია. 

გარდა ამისა, კომპლექსი შედგება სუნთქვისა და მაკორექტირებელი ვარჯიშებისგან, 

ასევე ინდივიდუალურად გათვალისწინებულია სქოლიოზის ხარისხი და ლოკაცია. 

   III ხარისხის სქოლიოზის დროს ხერხემლის დეფორმაციის კორექტირების 

ამოცანა მოითხოვს ასიმეტრიული საწყისი მდგომარეობის გამოყენებას. კორექტირების 

მდგომარეობაში ცურვას გაკვეთილის დროის 40-50% სჭირდება, რაც საშუალებას 

გაძლევთ მოხსნათ დატვირთვა ზურგის თაღის ჩაზნექილი მხრიდან. 

  IV ხარისხის სქოლიოზით, საწყისი ამოცანაა სხეულის ზოგადი მდგომარეობის 

გაუმჯობესება, გულ-სისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემების ფუნქციური 

მდგომარეობა. 

  შედგენილი ვარჯიშების კომპლექსი ჩატარდა ორი თვის განმავლობაში, 3-ჯერ 

კვირაში (45 წუთი ერთი გაკვეთილი),  რა არის ოპტიმალური პირობა კვლევისა და 

ყველაზე საიმედო და ადეკვატური შედეგების მისაღებად. 

  ტესტირება ჩატარდა კვლევამდე და მის შემდეგ. კვლევის დასრულების შემდეგ 

შედეგების შედარება მოხდა შემუშავებული ვარჯიშების ეფექტურობის დასადგენად.  

გამოყენებული იქნა შემდეგი ტესტები: 

ტესტი №1 „მოტორული უნარების ფუნქციონალური შეფასება“ 

მოძრაობის შესაძლებლობების შეზღუდვა: 

• მდგომარეობა მუხლებზე; 

• წონასწორობის შენარჩუნება ერთ ფეხზე დგომისას (მინიმუმ 20 წამი თითოეულ 

ფეხზე); 

• სხეულის მოხრა-გაფართოება, ვარჯიში „პრესი“ (გოგონები ასრულებენ 20-ჯერ, 

ბიჭები - 25-ჯერ); 

• 25 მეტრის გაცურვა ცურვის ნებისმიერი ხერხით. 

შეფასების კრიტერიუმები: 

ქულები იწერება თითოეული მითითებული მოძრაობისათვის: 

3 ქულა - შესრულებული მოტორული მოქმედება - ნორმალური;  

2 ქულა - მოტორული მოქმედება შესრულდა, მაგრამ უფრო მცირე რაოდენობით; 

1 ქულა - მოტორული მოქმედება შესრულდა გაჭირვებით ან არ შესრულდა. 

ტესტი №2 "აკვრა ბორტიდან და სრიალი" 

აკვრა ბორტიდან და სრიალი, მკერდზე დაწოლით, ხელები „ისარში“, მაქსიმუმ - 15 

მეტრი. ფასდება სრიალის მეტრის რაოდენობა. 
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შეფასების კრიტერიუმები: 
3 ქულა - 15 მეტრით სრიალი; 

2 ქულა - 10 მეტრით სრიალი; 

1 ქულა - სრიალი 10 მეტრზე ნაკლები. 

ტესტი №3 "სწორ ხაზზე სრიალი". 

პირობითად სწორი ხაზით სრიალი, აკვრა აუზის ბორტიდან, ხელები "ისარში", 

მეტრის მაქსიმალური რაოდენობა. შეფასებულია გადახრა მარცხნივ ან მარჯვნივ 

პირობით სწორი ხაზიდან. 

შეფასების კრიტერიუმები: 
3 ქულა - სრიალის დროს სწორი ხაზიდან გადახრა არ შეინიშნება. 

2 ქულა - არის უმნიშვნელო გადახრა სრიალისას. 

1 ქულა - არის მნიშვნელოვანი გადახრა პირობით სწორი ხაზიდან. 

 

შედეგების განხილვა 

№1 ტესტის შედეგები ნაჩვენებია სურათზე 1. 

 
სურათი 1 – ტესტის №1 შედეგი კვლევის დაწყებამდე და კვლევის შემდეგ 

 

№1 ტესტის შედეგები აჩვენებს, რომ მონაცემები გაუმჯობესდა კვლევის შემდეგ. 

ტესტის შედეგებმა აჩვენა, რომ კვლევამდე საშუალო მონაცემები იყო 9,6 (ქულა), ხოლო 

კვლევის შემდეგ 10,9 (ქულა), რაც მიუთითებს დადებით ტენდენციაზე 

აკვარეაბილიტაციის ფიზიკური ვარჯიშების კომპლექსი მოძრაობის უნარების 

განვითარებაზე საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვებში III-IV ხარისხის სქოლიოზით.  

სურათი 2 ასახავს მონაცემების ცვლილებების დინამიკას №2 ტესტში. №2 ტესტის 

შედეგების მიხედვით ჩანს, რომ კვლევის შემდეგ მაჩვენებლები გაუმჯობესდა. ტესტის 

შედეგებმა აჩვენა, რომ კვლევამდე საშუალო მაჩვენებლები იყო 1,8 (ქულა), ხოლო 

კვლევის შემდეგ 2,4 (ქულა), რაც მიუთითებს დადებით ტენდენციაზე 

აკვარეაბილიტაციის ფიზიკური ვარჯიშების გამოყენებულ კომპლექსში მოძრაობის 

უნარების განვითარებაზე საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვებში III-IV ხარისხის 

სქოლიოზით. 
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სურათი 2 – ტესტის №2 შედეგი კვლევის დაწყებამდე და კვლევის შემდეგ 

 

№3 ტესტის სავარჯიშოს შედეგები ნაჩვენებია მე-3 სურათზე. 

 
სურათი 3 – ტესტის №3 შედეგი კვლევის დაწყებამდე და კვლევის შემდეგ. 

 

№3 ტესტის შედეგების მიხედვით ირკვევა, რომ კვლევის შემდეგ მაჩვენებლები 

გაუმჯობესდა. ტესტის შედეგებმა აჩვენა, რომ კვლევამდე საშუალო მონაცემები იყო 1,8 

(ქულა), ხოლო კვლევის შემდეგ 2,5 (ქულა), რაც მიუთითებს აკვარაბილიტაციის 

ფიზიკური ვარჯიშების გამოყენებულ კომპლექსში დადებით დინამიკაზე მოძრაობის 

უნარების განვითარებაზე საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვები III-IV ხარისხის 

სქოლიოზით. 

დასკვნა: ტესტის შედეგების მიხედვით ჩანს, რომ III-IV ხარისხის სქოლიოზით 

დაავადებული საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვებში მოძრაობის უნარების განვითარების 

ვარჯიშების შესწავლის შემდეგ გაუმჯობესდა მაჩვენებლები. 

ამრიგად, კვლევის შედეგების შეჯამებით, შეიძლება ითქვას, რომ წარმოდგენილი 

ვარჯიშების კომპლექსი, რომელიც მიზნად ისახავს III-IV ხარისხის სქოლიოზის 

გამოსწორებას საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვებში, წყვეტს არა მხოლოდ 

მაკორექტირებელ და ჯანმრთელობის გამაუმჯობესებელ საშუალებას, არამედ 

საგანმანათლებლო ამოცანებს. საშუალებას იძლევა გაზარდოს საერთო მოძრაობის 

აქტივობა, ასევე აუმჯობესებს ხერხემლის დამხმარე მოძრაობებს, დამცავი და 

ამორტიზებული შთანთქმის ფუნქციებს, რაც ხელს შეუწყობს ზურგის კუნთების 
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სიძლიერის განვითარებას, ამის შედეგად მოხდება ზურგის კუნთების სიძლიერის 

განვითარებას, ხერხემლის თვითმმართველობის გაჭიმვა, რის შედეგადაც 

გაუმჯობესდება საერთო ფიზიკური მდგომარეობა. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
1. Булгакова Н.Ж. Плавание. /Учебник для академического бакалавриата // Изд. «Юрайт». 

2020. 43-67 с.  

2. Найданова А.Ф., Найданов В.С. Методика провеления спортивно-оздоровительного 

занятия по плаванию при сколиозе / Инновации. Наука. Образование. - №12. 2020. С.543-

547. 

3. Козырева О. В., Иванов А. А. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия: учебное пособие / Советский спорт, - М.: 2010. – 280 с.  
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Abstract. The purpose of the study is to substantiate the developed set of aqua rehabilitation 

exercises aimed at correcting postural disorders in children of middle school age, taking into 

account the severity of the disease and age characteristics. Aqua rehabilitation classes included a 

developed set of exercises aimed at correcting posture and preventing scoliosis. Test scores 

improved after the study. This indicates the positive dynamics of the developed complex of 

physical exercises for aqua rehabilitation on the development of motor skills in secondary school 

children with grade III-IV scoliosis. Summing up the results of the study, it can be stated that the 

presented set of exercises aimed at correcting grade III-IV scoliosis in children of middle school 

age solves not only correctional and health-improving tasks that allow increasing overall motor 

activity, but also improves support, motor, protective and depreciation functions of the spine, 

which will contribute to the development of the strength of the muscles of the back, there will 

be a self-extension of the spine, as a result of which the overall physical fitness will improve. 

Keywords: aquarehabilitation, set of exercises, scoliosis, schoolchildren aged 11-14. 
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OXIDATIVE STRESS OF INDIVIDUALS PRACTICING PHYSICAL ACTIVITY 
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Abstract. This paper provides a brief overview of some the most accepted scientific findings from 

the field of oxidative stress research. The report is made taking into account sports specifics. The 

issue at hand is still under consideration and the evidence regarding oxidative stress continues to 

come in rather slowly, especially in the context of individuals who practice physical activity. The 

phenomenon itself from a chemical point of view is ambiguous. For example, even one agent, 

interacting in the organism with various biochemical substances, is able to conduct separate 

chains of transformations in parallel (Figure 1). Despite the fact that the end substances and 

histological pathologies observed as a result of oxidative stress have been identified, the 

mechanism of their development remains controversial in a quantity of aspects. Circumstances 

of this kind hinders both the effective prevention of undesirable consequences and the search for 

means to recover from the harm caused by the considered pathological biochemical process. It 

should be emphasized that when offering ways to solve this issue by both pharmacological and 

nutritional means, the neutralization of hyperoxidative processes should not be so regular that it 

would affect normal oxidative processes, including the formation of peroxides. It should not be 

assumed that the use of antioxidants, in any case, will be harmless. Thus, the solution of the issue 

under consideration is recommended to be carried out in a complex manner, taking into account 

quantitative regulation, and not a blind struggle at a qualitative level against oxidative processes, 

including those leading to the formation of reactive oxygen species, peroxides and free radicals 

normally used by organisms in physiologically required limited quantities. 

Keywords: reactive radical particles, oxidative stress, antioxidants, physical exercise. 

 

Introduction. Oxidative stress (OS) per se is a metabolic shift in equilibrium in favor of stressors 

that promote the formation of free radicals. The latter are known for their high chemical activity 

and, in case of weakening of compensatory mechanisms, cause damage to tissues, accelerating the 

aging of the body and creating conditions for the occurrence of some serious diseases. It should 

be noted that as a result of studying the factors leading to this kind of health threat, among other 

things, the occurrence of oxidative stress during intense physical exertion against the background 

of an unfavorable antioxidant status of a person practicing sports activity has been scientifically 

confirmed. Many studies have shown that exercise induces oxidative stress and on the other hand 

stimulates adaptations in antioxidant defenses.  

 

Materials and methods. To monitor the OS process, researchers are mainly guided by the 

indicator of the compensatory mechanism of the so-called antioxidant status. This parameter is 

especially important in restorative and sports medicine. Researchers have identified biochemical 

markers that occur during oxidative stress. Markers of OS are the following indicators: 

leukocytosis simultaneously with an increase in the level of isoprostane in the urine, substances 

active in relation to thiobarbituric acid, including protein carbonyls and catalases, as well as the 

formation of glutathione peroxidase and / or oxidized glutathione, and separately the percentage 

mailto:chaganava@irakli.info
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of oxidized glutathione to its reduced form. For monitoring, observations of the level of advanced 

oxidation protein products (AOPP) and malondialdechyde (MDA) are taken, as for example, 

following up the antioxidant status is conducted with a marker known as ImAnOx. 
 

Results and discussions. In the process of studying research publications devoted to the effect of 

oxidative stress on the organism of an athlete, the authors most often indicate a particularly 

undesirable consequence known as lipid peroxidation. According to the observations of most 

researchers, the intensity of formation of this class of substances is proportional to the increase 

in the proportion of loads of speed-strength orientation. The probability of formation of fatty acid 

peroxides reaches its maximum in the competitive period of the athlete's training.  

 

 
Figure 1. Mechanism of free radical toxicity (credits: Dan Cojocari, Princess Margaret Cancer Centre, University of Toronto). 

It should be noted that biochemical reactions, including lipid peroxidation, are the norm 

and physiologically necessary to ensure the proper functioning of cell membranes, as well as 
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important processes associated with energy metabolism and intracellular signaling. Fat 

peroxidation should be considered harmful if it occurs in excess, which, however, occurs quite 

often. There is a popular opinion among scientists that the increase in the level of lipid peroxides 

associated with the intensity of physical activity is due to a decrease in the bioavailability of nitric 

oxide (NO), which is an important regulating biochemical agent of oxidative processes. However, 

for example, a German group of researchers does not agree with this explanation of the reason 

for this observation and clarifies the mechanism of oxidative stress, which is not associated, for 

example, with the formation of nitric oxide from arginine. Moreover, their works indicate the 

beneficial effect of this substance on the tolerance of high-intensity exercise. The most significant 

criterion for the principal conclusions of researchers is the state of health of the studied 

individuals, which indirectly or directly affects the antioxidant status of an athlete. However, a 

healthy body can also end up with an unfavorable antioxidant status as a result of prolonged 

aerobic endurance training, which, according to the research team of Jirakarit Leelarungrayub 

(from Chiang Mai University, Thailand), can lead to damage to body tissues by oxidative stress. 

Researchers come to the conclusion that in some cases, the loss of the target effect of 

training may be due to dysfunction of protease systems, which, in an environment of oxygen 

deficiency, exacerbates metabolic disorders, causes suppression of the activity of certain enzymes, 

disrupts the conjugation of oxidation and phosphorylation processes and develops other toxic 

effects that lead to overtraining and decline in athletic performance and undermine a healthy 

metabolism. Correction of the consequences of temporary oxygen deficiency is usually carried 

out by general cryotherapy, inhalation of a gas mixture rich in oxygen; if helium is included in 

the mixture, oxygen absorption is further improved. 

Attention is required to exercise of excessive duration or high-intensity ones, in which 

prompt compensation of substances excreted with sweat is required. In case of lack of 

replenishment and loss of fluid is in the amount of 2% of body weight, the most likely disruption 

of the flow of physiological processes occurs, especially those responsible for performance. The 

importance of rehydration is noted to minimize stress on the cardiovascular, thermoregulatory 

and neuromuscular systems. Although many researchers demonstrate in detail the relationship 

between physical exercises and hydration processes, the question of the effect of rehydration on 

oxidative stress remains unclear, nevertheless, it definitely exists. The authors of the sports 

literature report a vicious circle of the emergence and self-sustaining of pathology, the stages of 

which are as follows: oxygen deficiency disrupts the athlete's energy metabolism and induces free 

radical oxidation, which in turn leads to damage to mitochondrial membranes and redoubles 

energy deficiency in the cell, which ultimately leads at best, to a decrease in efficiency, and at 

worst facilitates the development of formidable diseases by pathophysiological processes in 

conditions of a depressed immune system. 

 

Conclusion 

It has been repeatedly confirmed that with an excessive increase in the level of free radicals, 

unfavorable conditions for the organism arise, leading to harm to DNA molecules and related 

diseases. In addition to the damage to the genetic material, an excess fraction of free radicals 

negatively affects health due to the occurrence of pathophysiological processes from a much 

wider spectrum, which contributes to the development of health problems such as cardiovascular 

diseases associated with degeneration of brain tissue and the occurrence of autoimmune 

pathologies. A number of studies come to the consensus that increased aerobic exercise is 
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associated with oxidative stress and tissue damage, but the mechanisms of this process still need 

to be clarified in order to improve the efficiency of managing this phenomenon, which is still the 

subject of discussion. Regarding the issues among which the least doubt remains is the 

recommendation of the competent use of antioxidants, the baseless consumption of which can 

lead to problems of the same nature, which they try to avoid by using antioxidants. 

The development of preventive measures against the harm of oxidative stress will be much 

more effective in research on supporting internal compensatory mechanisms and ensuring their 

harmonious functioning than direct counteraction to oxidative processes. 
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